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Amendement 1
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat demografische 
veranderingen economische, sociale en 
ecologische gevolgen hebben, met name 
in plattelandsgebieden, en niet in alle 
landen en regio's dezelfde uitwerkingen 
hebben; overwegende dat met name 
jongeren en vrouwen uit deze gebieden 
wegtrekken1 bis; overwegende dat 
demografische neergang het meest 
voorkomt in geïsoleerde en beperkt 
toegankelijke gebieden en dat dergelijke 
onevenwichtigheden grote uitdagingen 
vormen voor zowel gebieden die met 
ontvolking te kampen hebben als voor 
gebieden waar sprake is van 
bevolkingsgroei; overwegende dat dit 
fenomeen een krimpende 
beroepsbevolking en vergrijzing tot gevolg 
heeft, waardoor gemeenten en dorpen in 
EU-regio’s het gevaar lopen volledig te 
verdwijnen;
_________________
1 bis ‘Demographic trends in EU regions’, 
Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, 2019

Or. en

Amendement 2
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische 
en maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

C bis. overwegende dat demografische 
uitdagingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zonder adequate 
beleidsmaatregelen kan toenemen door 
een afnemende actieve bevolking en een 
hogere afhankelijkheidsratio over de 
gehele linie, waardoor een vicieuze cirkel 
van uitdagingen ontstaat; overwegende 
dat behoorlijke infrastructuur, 
hoogwaardige, toegankelijke en 
betaalbare publieke en private 
dienstverlening, met name op het gebied 
van kinderopvang, langdurige zorg en 
centra voor dagopvang, en hoogwaardige 
banen, adequate huisvesting, vervoer en 
breedbandverbindingen een cruciale rol 
spelen wanneer mensen besluiten te 
blijven of naar een bepaalde regio te 
verhuizen; overwegende dat nader 
onderzocht moet worden welke rol 
telezorg, telegezondheidszorg, telewerken 
en digitaal onderwijs spelen;

Or. en

Amendement 3
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische 
en maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 

A. overwegende dat de intensiteit en 
snelheid van demografische veranderingen 
aanzienlijke economische, 
maatschappelijke, culturele, educatieve, 
fiscale en ecologische druk leggen op de 
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openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening en de 
handhaving ervan, onderwijs, 
gezondheidszorg, het sociale welzijn, 
huisvesting, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hogere productiviteit, 
een inclusievere arbeidsmarkt en 
hoogwaardige publieke en private 
dienstverlening, met name op het gebied 
van kinderopvang, langdurige zorg en 
centra voor dagopvang, een cruciale rol 
spelen bij het verhogen van de 
levenskwaliteit en het waarborgen van 
gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor 
EU-burgers in de sterkst ontvolkte 
gebieden, met name voor personen met 
een handicap;

Or. en

Amendement 4
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische 
en maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 

A. overwegende dat de hogere 
levensverwachting een belangrijke 
verdienste is van de sociale voorzieningen 
en met name de zorgstelsels in de EU, 
maar tegelijkertijd een aanzienlijke 
economische en maatschappelijke druk legt 
op de samenleving en de regeringen van de 
lidstaten en de lokale en regionale 
overheden in termen van inclusieve 
openbare en private dienstverlening, in het 
bijzonder het sociale welzijn, de 
maatschappelijke dienstverlening en 
ouderenvriendelijke infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
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kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat betaalbare, 
hoogwaardige dienstverlening een cruciale 
rol speelt, met name op het gebied van 
ouderenzorg,kinderopvang, langdurige 
zorg en centra voor dagopvang, en dat 
telezorg en telegezondheidszorg een 
grotere rol moeten gaan spelen; 
overwegende dat vergrijzing ook de 
opbouw van een senioreneconomie 
mogelijk maakt;

Or. en

Amendement 5
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening, de infrastructuur en de 
staatsbegroting; overwegende dat die druk 
zal toenemen door een afnemende actieve 
bevolking en een hogere 
afhankelijkheidsratio, alsmede door de 
verwachte toename van het aantal mensen 
met een handicap; overwegende dat 
hoogwaardige en geografisch en 
financieel toegankelijke publieke en 
private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang voor ouderen en personen 
met een handicap, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen, waarbij de menselijke 
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waardigheid centraal staat;

Or. en

Amendement 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen; overwegende dat er 
algemeen op toegezien moet worden dat 
mensen met bijzondere behoeften 
overeenkomstig het begrip van universeel 
ontwerp toegang hebben tot goederen en 
diensten; 

Or. pl

Amendement 7
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging A
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Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur, alsook 
het milieu; overwegende dat die druk zal 
toenemen door een afnemende actieve 
bevolking en een hogere 
afhankelijkheidsratio; overwegende dat 
hoogwaardige publieke en private 
dienstverlening een cruciale rol speelt, met 
name op het gebied van kinderopvang, 
langdurige zorg en centra voor dagopvang, 
en dat telezorg en telegezondheidszorg 
eerst behoorlijk beoordeeld moeten 
worden en dan pas een grotere rol mogen 
gaan spelen, zodat een kwalitatief goede 
behandeling, de veiligheid van patiënten, 
de toegankelijkheid voor alle groepen en 
de bescherming van gegevens 
gewaarborgd zijn;

Or. en

Amendement 8
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
de volksgezondheid, het sociale welzijn, de 
maatschappelijke dienstverlening en de 
infrastructuur; overwegende dat die druk 
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door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

zal toenemen door een afnemende actieve 
bevolking, een hogere 
afhankelijkheidsratio en een toename van 
chronische ziekten; overwegende dat 
toegankelijke, betaalbare, veerkrachtige 
enhoogwaardige publieke en private 
dienstverlening een cruciale rol speelt, met 
name op het gebied van kinderopvang, 
langdurige zorg en centra voor dagopvang, 
en dat telezorg en telegezondheidszorg een 
grotere rol moeten gaan spelen;

Or. en

Amendement 9
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

A. overwegende dat demografische 
veranderingen, ook als gevolg van 
immigratie, aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

Or. fr

Amendement 10
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José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische 
en maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische, 
maatschappelijke en territoriale druk 
leggen op de regeringen van de lidstaten en 
de lokale en regionale overheden in termen 
van openbare dienstverlening, in het 
bijzonder het sociale welzijn, de 
ouderenzorg en de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 
door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

Or. en

Amendement 11
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
regeringen van de lidstaten en de lokale en 
regionale overheden in termen van 
openbare dienstverlening, in het bijzonder 
het sociale welzijn, de maatschappelijke 
dienstverlening en de infrastructuur; 
overwegende dat die druk zal toenemen 

A. overwegende dat demografische 
veranderingen aanzienlijke economische en 
maatschappelijke druk leggen op de 
lidstaten en de lokale en regionale 
overheden in termen van openbare 
dienstverlening, in het bijzonder de 
pensioenen, het sociale welzijn, de 
maatschappelijke dienstverlening en de 
infrastructuur; overwegende dat die druk 
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door een afnemende actieve bevolking en 
een hogere afhankelijkheidsratio; 
overwegende dat hoogwaardige publieke 
en private dienstverlening een cruciale rol 
speelt, met name op het gebied van 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang, en dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen;

zal toenemen door een afnemende actieve 
bevolking, het ontbreken van op de lange 
termijn gericht sociaal beleid en een 
hogere afhankelijkheidsratio; overwegende 
dat hoogwaardige publieke dienstverlening 
een cruciale rol speelt, met name op het 
gebied van gezondheidszorg, 
kinderopvang, langdurige zorg en centra 
voor dagopvang;

Or. en

Amendement 12
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat ambitieuze 
investeringen en banen belangrijker zijn 
in regio’s die te kampen hebben met 
ontvolking, zodat hun economisch herstel 
en hun concurrentievermogen op lange 
termijn op de eengemaakte markt een 
impuls krijgen, waarmee negatieve 
demografische trends worden gekeerd; 
overwegende dat de instrumenten van het 
cohesiebeleid gericht moeten zijn op de 
diverse factoren die het besluit om al dan 
niet in een bepaald gebied te blijven 
beïnvloeden en die verband houden met 
een geringe aantrekkelijkheid, zoals 
gebrekkige infrastructuur, beperkte 
toegang tot publieke dienstverlening, lage 
connectiviteit en een gebrek aan 
mogelijkheden op het gebied van werk en 
onderwijs;

Or. en

Amendement 13
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de natuurlijke 
bevolkingsverandering in de Unie sinds 
2012 negatief is geweest1 bis; overwegende 
dat de mediane leeftijd in de EU-28 is 
gestegen van 38,3 jaar in 2001 tot 43,1 
jaar in 2018; overwegende dat de actieve 
bevolking sinds 2010 is gekrompen en dat 
prognoses wijzen in de richting van een 
gestage afname1 ter; overwegende dat de 
actieve bevolking de komende 50 jaar 
waarschijnlijk met 18 % zal afnemen1 

quater;
_________________
1 bis Eurostat, ‘Population and population 
change statistics’, juli 2020. 
1 ter Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, ‘Demographic outlook of the 
European Union’, maart 2020, blz. 3.
1 quater Europese Commissie, Verslag over 
de gevolgen van demografische 
veranderingen, juni 2020, blz. 15.

Or. en

Amendement 14
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat demografische 
trends in de EU beïnvloed worden door 
het vrij verkeer van personen; 
overwegende dat werknemers zich door 
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ongelijkheid in de EU gedwongen kunnen 
zien om werk te zoeken in een andere 
lidstaat; overwegende dat er in sommige 
gebieden steeds meer sprake is van 
ontvolking vanwege migratie naar steden 
en/of andere regio’s of lidstaten;

Or. en

Amendement 15
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat Europeanen 
langer leven en langer gezond blijven; 
overwegende dat de afgelopen vijf 
decennia de levensverwachting van zowel 
mannen als vrouwen bij de geboorte met 
circa tien jaar is gestegen; overwegende 
dat de levensverwachting van mannen en 
vrouwen in 2070 respectievelijk 86,1 jaar 
en 90,3 jaar zal zijn1 bis;
_________________
1 bis Verslag van de Europese Commissie 
over de gevolgen van demografische 
veranderingen 

Or. en

Amendement 16
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat vooral 
plattelandsgebieden gevoelig zijn voor 
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deze demografische veranderingen;

Or. fr

Amendement 17
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de totale 
afhankelijkheidsratio in de EU-28 in 2018 
54,6 % bedroeg en dat de 
afhankelijkheidsratio van ouderen 30,5 % 
bedroeg; overwegende dat de 
afhankelijkheidsratio van ouderen 
volgens de prognoses in 2030 62 % zal 
bedragen2 bis; overwegende dat de EU op 
dit moment naar schatting 100 miljoen 
personen met een handicap telt; 
overwegende dat circa een kwart van de 
bevolking van de Unie in 2018 langdurige 
beperkingen door gezondheidsproblemen 
ondervond; overwegende dat bijna de 
helft van de ouderen in 2014 meldde 
moeilijkheden te ondervinden bij ten 
minste één activiteit op het gebied van 
persoonlijke verzorging of huishoudelijk 
werk2 ter;
_________________
1 ter Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, ‘Demographic outlook of the 
European Union’, maart 2020, blz. 5-6.
2 ter Eurostat, ‘Functional and activity 
limitations statistics’, november 2019.

Or. en

Amendement 18
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Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de langdurige 
nadruk op concurrentievermogen en op 
de markt gebaseerde benaderingen de 
verschillen tussen de lidstaten en de 
regio’s niet heeft kunnen opheffen, 
waardoor talrijke banen verloren zijn 
gegaan en de de-industrialisering van 
volledige regio’s is toegenomen; 
overwegende dat uitsluitend sterke 
publieke investeringen kunnen zorgen 
voor een werkelijk gelijke, duurzame en 
rechtvaardige ontwikkeling met 
hoogwaardige banen en ambitieuze 
sociale en ecologische doelstellingen;

Or. en

Amendement 19
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat armoede onder 
ouderen waarschijnlijk steeds 
zorgwekkender zal worden, aangezien de 
demografische trends ongewijzigd blijven;  
overwegende dat in 2018 15,5 % van de 
mensen van 65 jaar of ouder in de EU-27 
het risico liepen in armoede te 
vervallen1 ter; overwegende dat vrouwen 
een grotere kans lopen om op latere 
leeftijd in armoede te vervallen;
_________________
1 ter Verslag van de Europese Commissie 
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over de gevolgen van demografische 
veranderingen 

Or. en

Amendement 20
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat negatieve 
demografische trends de roep om meer 
solidariteit tussen de generaties doen 
toenemen; overwegende dat telezorg en 
telegezondheidszorg een grotere rol 
moeten gaan spelen om de toegang tot 
gezondheidszorg in alle EU-regio’s te 
kunnen waarborgen;

Or. en

Amendement 21
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat de 
levensverwachting van vrouwen bij de 
geboorte 5,5 jaar hoger ligt dan die van 
mannen3 bis; overwegende dat vrouwen 
onevenredig belast zijn met de formele en 
informele zorg voor kinderen, ouderen en 
mensen met een handicap; overwegende 
dat een derde van de vrouwen in de 
leeftijdsgroep tussen de 20 en de 64 jaar 
geen betaald werk verricht vanwege 
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gezins- en zorgverplichtingen, waarbij 
slechts 5 % van de mannen inactief is3 ter; 
overwegende dat de meerderheid van de 
mantelzorgers vrouw is; overwegende dat 
dit feit niet alleen negatieve gevolgen 
heeft voor de participatie van vrouwen op 
de arbeidsmarkt, maar hen tevens 
blootstelt aan economische 
afhankelijkheid, armoede en sociale 
uitsluiting; overwegende dat veel vrouwen 
in plattelandsgebieden niet alleen 
omvangrijke gezins- en 
zorgverplichtingen hebben, maar ook 
familiebedrijven in de agrarische sector 
ondersteunen en extra werk verrichten dat 
dikwijls “onzichtbaar” blijft3 quater;
_________________
3 bis Europese Commissie, verslag over de 
gevolgen van demografische verandering, 
juni 2020, blz. 7.
3 ter EIGE, gendergelijkheidsindex 2019. 
Work-life balance 2020, blz. 79. 
3 quater Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, ‘Demographic outlook of the 
European Union’, maart 2020, blz. 15.

Or. en

Amendement 22
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 
plattelandsgebieden en de 
agrovoedingssector belangrijk onderdelen 
zijn van het sociale weefsel en de 
verwezenlijking van een duurzame EU-
economie; overwegende dat werknemers 
in de landbouwsector in 
plattelandsgebieden, met name in 
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gebieden die te kampen hebben met 
demografische nadelen, een uitzonderlijk 
hoger risico lopen op armoede en sociale 
uitsluiting; 

Or. en

Amendement 23
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 
ongelijkheid binnen de EU verscherpt 
wordt door bezuinigingsbeleid, industriële 
polarisatie en concentratie van vermogen; 
overwegende dat de Europese Unie 
werkelijk sociaal en industrieel beleid 
moet vaststellen en ambitieuze 
maatregelen op de lange termijn moet 
nemen zodat alle Europese regio’s zich 
gelijk kunnen ontwikkelen en opwaartse 
sociale convergentie wordt gewaarborgd;

Or. en

Amendement 24
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Ontwerpadvies
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quater. overwegende dat 
demografische veranderingen ook kansen 
en nieuwe ontwikkelingsperspectieven 
kunnen bieden, onder meer door de vraag 
naar hoogwaardig voedsel, plattelands- en 
ecotoerisme of door de senioreneconomie 
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en sociale innovatie;

Or. en

Amendement 25
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat het 
percentage eenpersoonshuishoudens het 
afgelopen decennium is gestegen; 
overwegende dat met name het percentage 
huishoudens van alleenstaande 
volwassenen zonder kinderen sterk is 
toegenomen4 bis; overwegende dat in 2019 
het percentage vrouwen met een 
eenpersoonshuishouden 40 % bedroeg – 
meer dan het dubbele van het percentage 
mannen dat alleen woont 4 ter;
_________________
4 bis Europese Commissie, ‘De gevolgen 
van demografische veranderingen’, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, juni 2020, blz. 21. 
4 ter Europese Commissie, Verslag over de 
gevolgen van demografische 
veranderingen, juni 2020, blz. 11.

Or. en

Amendement 26
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging A quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A quinquies. overwegende dat de Unie 
de rol van publieke initiatieven en 
investeringen moet beschermen en 
uitbreiden zodat demografische 
uitdagingen duurzaam kunnen worden 
aangegaan, met name in strategische 
sectoren die te belangrijk worden geacht 
om over te laten aan de markt; 

Or. en

Amendement 27
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A sexies. overwegende dat er achter 
de geaggregeerde gegevens over 
demografische veranderingen 
aanzienlijke verschillen tussen en binnen 
de lidstaten schuilgaan; overwegende dat 
de demografische neergang in bepaalde 
regio’s bestaande ongelijkheid verergert 
en de levenskwaliteit van mensen 
ondermijnt; overwegende dat de 
demografische neergang meer gevolgen 
heeft voor regio’s die al achterstanden 
hebben;

Or. en

Amendement 28
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A septies. overwegende dat voor het 
aanpakken van demografische 
uitdagingen gecoördineerde actie en een 
omvattende reeks beleidsmaatregelen 
nodig zijn, met inbegrip van gerichte 
maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale bescherming, 
veiligheid en gezondheid op het werk, 
onderwijs en vaardigheden; overwegende 
dat het tijd kost deze actie en maatregelen 
te formuleren en dat zij pas later effect 
zullen sorteren; overwegende dat 
bepaalde negatieve gevolgen van 
demografische veranderingen in de meest 
getroffen regio’s vragen om een 
onmiddellijke reactie met ondersteuning 
van instrumenten van de Unie;

Or. en

Amendement 29
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A octies. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie het uitblijven van 
beleidsreacties op de gevolgen van 
demografische veranderingen in de EU 
aan het licht heeft gebracht: zo ontbreken 
passende huisvesting, goede 
zorgfaciliteiten en voldoende zorg- en 
ondersteuningsdiensten; overwegende dat 
solidariteit tussen de generaties cruciaal is 
voor een succesvol herstel na de crisis en 
de totstandbrenging van eerlijkere, 
inclusieve en veerkrachtiger 
maatschappijen, waar de mensenrechten 
van alle generaties in gelijke mate 
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beschermd worden, waar niemand achter 
hoeft te blijven bij de groene en digitale 
transitie en waar elementaire 
dienstverlening publiek en toegankelijk 
voor iedereen is;

Or. en

Amendement 30
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A nonies. overwegende dat 
demografische veranderingen niet als 
louter een bedreiging moeten worden 
beschouwd, maar veeleer als een gevolg 
van een lovenswaardige langere 
levensduur en als een structurele 
verandering die sociaal duurzaam moet 
zijn, die het potentieel van mensen van 
alle leeftijden moet erkennen, waarderen 
en gebruiken, en die betrokkenheid van 
beleidsmakers op alle niveaus alsook van 
het maatschappelijk middenveld vereist;

Or. en

Amendement 31
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A decies. overwegende dat zowel het 
vrij verkeer van werknemers als interne 
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en externe migratie de bevolkingsomvang 
op het niveau van de Unie en op nationaal 
en regionaal niveau zullen blijven 
beïnvloeden; overwegende dat migratie en 
brain drain dikwijls worden ontketend 
door sociale en economische verschillen 
tussen landen, zowel binnen de Unie als 
tussen de EU en derde landen;

Or. en

Amendement 32
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A undecies. overwegende dat de 
instrumenten van het cohesiebeleid de 
belangrijkste bron van publieke 
investeringen in de EU vormen: 8,5 % 
van de publieke kapitaalinvesteringen in 
de EU worden betaald uit deze 
instrumenten, 41 % op het niveau van de 
EU-13 en in een aantal landen worden 
meer dan 50 % van deze investeringen uit 
de cohesiebeleidsinstrumenten betaald5 bis;
_________________
5 bis Europese Commissie, European 
Structural and Investment Funds Data, 
oktober 2018.

Or. en

Amendement 33
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
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Overweging A duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A duodecies. overwegende dat 
discriminatie op grond van geslacht, 
geloof, leeftijd, handicap of seksuele 
geaardheid verboden is en een vorm van 
inbreuk op de fundamentele waarden van 
de Unie is;

Or. en

Amendement 34
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A terdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A terdecies. overwegende dat 
maatregelen en beleid gericht op de 
aanpak van demografische veranderingen 
op geen enkele wijze de individuele 
reproductieve rechten mogen 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 35
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging A quaterdecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A quaterdecies. overwegende dat 
investeringen in beleid dat op rechten is 
gebaseerd, de mens centraal stelt en 
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wetenschappelijk onderbouwd is, ook op 
het gebied van seksuele en reproductieve 
gezondheid, gendergelijkheid, 
gezondheidszorg, zorgdiensten en 
zorginfrastructuur, belangrijke elementen 
zijn bij het aangaan van demografische 
uitdagingen;

Or. en

Amendement 36
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de Unie 
demografische uitdagingen in al haar 
beleidsgebieden moet benoemen en 
strategieën moet ontwikkelen om deze aan 
te gaan (demografische mainstreaming), 
ook in het proces van het Europees 
semester; overwegende dat het Europees 
Parlement er in zijn resolutie van 2011 
over demografische verandering en de 
gevolgen daarvan voor het toekomstige 
cohesiebeleid en in zijn resolutie van 2017 
over de inzet van 
cohesiebeleidsinstrumenten door regio’s 
om demografische veranderingen aan te 
pakken toe heeft opgeroepen alle 
beschikbare EU-instrumenten aan te 
wenden, met inbegrip van de middelen 
van het cohesiebeleid, om de uitdagingen 
van demografische veranderingen aan te 
gaan;

Or. en

Amendement 37
Antonius Manders
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Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen; overwegende dat de EU 
een cruciale rol moet spelen bij het 
ondersteunen van de uitwisseling van 
goede praktijken op alle regeringsniveaus 
en bij het ontwikkelen van richtsnoeren 
en aanbevelingen ter waarborging van 
ouderenvriendelijke omgevingen;

Or. en

Amendement 38
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen; overwegende dat in dit 
verband overeenkomstig artikel 174 
VWEU bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan regio’s die te kampen hebben 
met ernstige en permanente 
demografische handicaps;

Or. en

Amendement 39
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties met voorrang in al 
haar beleidsvormen moet opnemen, ook in 
haar begrotingslijnen, en dat immigratie 
als oplossing om het hoofd te bieden aan 
deze uitdagingen het onderwerp moet 
vormen van een echt democratisch debat;

Or. fr

Amendement 40
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
relevante begrotingslijnen, en op grote 
schaal betrouwbare statistische gegevens 
op EU-niveau moet vergaren en 
monitoren, zodat effectieve 
beleidsoplossingen ontwikkeld kunnen 
worden;

Or. en

Amendement 41
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de demografische 
situatie ernstige gevolgen heeft voor de 
sociale, economische en territoriale 
cohesie van de EU; overwegende dat de 
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EU demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

Or. en

Amendement 42
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, ook in haar 
begrotingslijnen;

B. overwegende dat de EU 
demografische kwesties in al haar 
beleidsvormen moet opnemen, met name 
in haar industriële beleid en haar beleid 
inzake duurzame ontwikkeling, en ook in 
haar prioriteiten voor de lange termijn en 
in haar begrotingslijnen;

Or. en

Amendement 43
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat demografische 
uitdagingen alleen kunnen worden 
aangegaan wanneer de Unie beschikt over 
een industriële strategie ter waarborging 
van publieke investeringen, goede banen, 
openbaar onderzoek en innovatie en 
openbaar onderwijs dat gelijke 
ontwikkeling en duurzaamheid stimuleert;

Or. en
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Amendement 44
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat al het beleid dat 
is gericht op demografische kansen en 
uitdagingen wetenschappelijk 
onderbouwd moet zijn, de mens centraal 
moet stellen en uit moet gaan van rechten, 
en in het bijzonder de individuele 
reproductieve rechten moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 45
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat investeringen in 
onderzoek, gegevensvergaring en 
uitwisseling van optimale praktijken 
noodzakelijk zijn, zodat innovatieve en 
toekomstbestendige oplossingen voor 
demografische uitdagingen worden 
gevonden;

Or. en

Amendement 46
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat bij de bepaling en 
de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Unie een hoge mate van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid gewaarborgd moet worden;

Or. en

Amendement 47
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat onvoldoende 
erkend wordt hoe belangrijk gezinnen met 
kinderen zijn voor de duurzaamheid van 
het gehele sociale stelsel; overwegende dat 
negatieve demografische trends ook 
bestreden kunnen worden door gezinnen 
te steunen en onder meer te zorgen voor 
infrastructuur voor kinderopvang, hulp 
aan éénoudergezinnen en aan gezinnen 
met gehandicapte kinderen, of een 
passende financiële toelage voor de zorg 
voor kinderen tijdens het zwangerschaps- 
en ouderschapsverlof; overwegende dat de 
waarde van de bijdrage aan de opvoeding 
van kinderen tijdens het zwangerschaps- 
en ouderschapsverlof rechtvaardig en 
adequaat vertaald kan worden in 
pensioenschema’s en dat dit één van de 
efficiënte manieren is om uitdrukking te 
geven aan de waarde van kinderopvang 
voor de duurzaamheid van het sociale 
stelsel;

Or. en

Amendement 48
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
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Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een cruciale uitdaging voor veel 
regio’s in de Unie is, met name wanneer 
het gaat om langdurige werkloosheid en 
armoede onder werkenden; overwegende 
dat jongeren onevenredig zwaar belast 
zijn tijdens de economische en financiële 
crisis van 2008; overwegende dat de Unie 
duurzame oplossingen en solidariteit 
tussen de generaties nodig heeft om de 
COVID-19-crisis te boven te komen, 
alsook andere toekomstige crises;

Or. en

Amendement 49
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is; overwegende 
dat de structuur- en investeringsfondsen 
proactiever moeten worden aangewend ter 
verbetering van de inzetbaarheid en 
stabiliteit van jongeren en ouderen op de 
arbeidsmarkt, waarbij speciale aandacht 
moet uitgaan naar de sterkst ontvolkte 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden;

Or. en
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Amendement 50
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is; overwegende 
dat de aanwezigheid van banen en 
mogelijkheden, maar ook van 
hoogwaardige publieke en private 
dienstverlening, zorgt voor een hogere 
levenskwaliteit in de regio’s van de EU, 
zodat zij tegenwicht aan de ontvolking 
kunnen bieden;

Or. en

Amendement 51
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is, en dat het 
beleid om onze markten open te stellen 
voor oneerlijke concurrentie deels debet is 
aan de dramatische situatie waarin deze 
markten zich bevinden;

Or. fr

Amendement 52
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop
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Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de EU is; overwegende dat de 
aanwezigheid van banen en 
mogelijkheden, alsmede goede publieke 
dienstverlening, plattelandsgebieden 
sterker maken en de ontvolking ervan een 
halt kunnen toeroepen;

Or. en

Amendement 53
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
ongelijkheid, uitsluiting en werkloosheid 
onder jongeren en ouderen nog altijd een 
van de grootste uitdagingen in de regio’s 
van de EU is; overwegende dat negatieve 
demografische veranderingen de roep om 
meer solidariteit tussen de generaties doet 
toenemen;

Or. en

Amendement 54
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement
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C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is;

C. overwegende dat de bestrijding van 
werkloosheid onder jongeren en ouderen 
nog altijd een van de grootste uitdagingen 
in de regio’s van de EU is; overwegende 
dat de werkloosheidscijfers onder 
jongeren in de EU dramatisch gestegen 
zijn als gevolg van de COVID-19-
pandemie;

Or. en

Amendement 55
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de door 
demografische veranderingen 
veroorzaakte negatieve ontwikkeling 
afgezwakt kan worden door de 
arbeidsmarkt inclusiever te maken en 
tegemoet te komen aan de specifieke 
behoeften van bepaalde groepen zoals 
mensen met een handicap of oudere 
werknemers die actief willen blijven op de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 56
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat werk niet altijd 
een garantie is voor een adequate 
levensstandaard; overwegende dat 
armoede onder werkenden sterk 
toeneemt; overwegende dat het nog altijd 
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zeer moeilijk is om een evenwicht te 
bereiken tussen werk en privéleven; 
overwegende dat ouderschapsverlof en 
flexibele werkregelingen niet altijd 
behoorlijk gewaarborgd worden;

Or. en

Amendement 57
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat bij het inrichten 
van een rechtvaardig, duurzaam en op 
territoriale cohesie gericht 
productiemodel de werknemers, hun 
vertegenwoordigers en de vakbonden, 
alsook de belangen en jarenlange 
ervaring van werknemers centraal moeten 
staan teneinde de democratische werking 
ervan te waarborgen;

Or. en

Amendement 58
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat een 
gemeenschappelijk demografisch beleid – 
binnen het kader van het Verdrag van 
Lissabon – van het grootste belang is om 
de huidige demografische trends te keren, 
de territoriale, economische en sociale 
cohesie te bevorderen en de werkloosheid 
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in de EU terug te dringen;

Or. en

Amendement 59
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de uitbraak van 
COVID-19 gevolgen heeft voor 
demografische trends; overwegende dat 
het opheffen van ongelijkheid en 
versterking van de sociale en territoriale 
cohesie bepalend moeten zijn voor de 
reactie van de overheid op de pandemie; 
overwegende dat steunmaatregelen van de 
overheid aan particuliere ondernemingen, 
die mogelijk gemaakt worden door 
tijdelijke flexibele staatssteunregelingen, 
en massaontslagen de ongelijkheid tussen 
regio’s kunnen vergroten en aantonen dat 
beleid ter waarborging van goede banen 
noodzakelijk is, zowel tijdens de herstel- 
als tijdens de wederopbouwfase;

Or. en

Amendement 60
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat gendergelijkheid 
een grondrecht, een gemeenschappelijke 
waarde van de EU en een noodzakelijke 
voorwaarde is voor de verwezenlijking van 
de EU-doelstellingen inzake groei, 
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werkgelegenheid en sociale cohesie; 
overwegende dat vrouwen meer te maken 
krijgen met armoede en sociale uitsluiting 
dan mannen, met name wanneer zij ouder 
dan 60 jaar zijn;

Or. en

Amendement 61
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. verzoekt de Europese Commissie 
een Europese strategie inzake 
demografische veranderingen te 
ontwikkelen die voorziet in een 
omvattende en geïntegreerde benadering 
om de in artikel 174 VWEU genoemde 
demografische uitdagingen en 
demografische belemmeringen het hoofd 
te bieden, en waarmee de economie, de 
sociale inclusie van kwetsbare groepen en 
het scheppen van banen in EU-regio’s 
veilig worden gesteld;

Or. en

Amendement 62
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen om de 
aantrekkelijkheid van gebieden te 
vergroten die te maken hebben met 
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met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen;

ernstige en permanente demografische 
nadelen, en met name het EFRO en het 
ESF, zodat de openbare ruimte 
toegankelijker wordt voor kinderen, 
ouderen en mensen met bijzondere 
behoeften, met name mensen met een 
handicap, overeenkomstig de Europese 
toegankelijkheidswet; onderstreept dat 
werknemers met een handicap 
economisch en sociaal geïntegreerd 
moeten worden en dat alle vormen van 
discriminatie moeten worden bestreden 
om een inclusievere arbeidsmarkt tot 
stand te brengen;

Or. en

Amendement 63
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen;

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen; benadrukt hoe 
belangrijk het is erop toe te zien dat 
betrokken burgers ten volle kunnen 
deelnemen aan het democratisch proces; 
onderstreept tevens het belang van 
betrokkenheid van relevante 
vertegenwoordigers van ngo’s en 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 64
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
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Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen;

1. roept de lidstaten ertoe op 
demografische uitdagingen te 
mainstreamen en het gebruik van de 
cohesiefondsen zorgvuldig te plannen, met 
name het EFRO, het ESF en het 
toekomstige ESF+, zodat de 
demografische veranderingen kunnen 
worden aangepakt op een wijze die uitgaat 
van rechten en sociaal rechtvaardig is, 
waarbij de nadruk ligt op kwetsbare en 
kansarme groepen, met name mensen met 
een handicap, alleenstaande ouders, 
kinderen en ouderen;

Or. en

Amendement 65
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen;

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de 
levenskwaliteit in de openbare ruimte voor 
iedereen hoger wordt, met name in de 
regio’s van de EU, en de openbare ruimte 
toegankelijker wordt voor mensen met 
bijzondere behoeften, met name mensen 
met een handicap, mensen met kinderen en 
ouderen;

Or. en

Amendement 66
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Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen;

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen, en toegankelijke, 
betaalbare en veerkrachtige zorgstelsels 
binnen de Unie ingang vinden;

Or. en

Amendement 67
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de cohesiefondsen, met name 
het EFRO en het ESF, zodat de openbare 
ruimte toegankelijker wordt voor mensen 
met bijzondere behoeften, met name 
mensen met een handicap, mensen met 
kinderen en ouderen;

1. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht en de cohesiefondsen, met 
name het EFRO en het ESF, zodat 
territoriale cohesie wordt bevorderd en de 
openbare ruimte toegankelijker wordt voor 
mensen met bijzondere behoeften, met 
name mensen met een handicap, mensen 
met kinderen en ouderen;

Or. en

Amendement 68
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor het React-EU-
instrument dat bedoeld is ter verhoging 
van het bedrag van de financiering voor 
het EFRO, het ESF en het FEAD in de 
periode 2014-2020; is niettemin uiterst 
bezorgd dat deze tijdelijke financiering 
ontoereikend is om de sociale dimensie 
van de COVID-19-crisis aan te pakken, 
waaronder de dringendste demografische 
uitdagingen; verzoekt de Commissie toe te 
zien op voldoende flexibiliteit en zo min 
mogelijk onnodige administratieve lasten 
bij het gebruik van deze fondsen, en 
daarbij de efficiëntie en sociale 
uitwerkingen nauwgezet te controleren en 
te rapporteren;

Or. en

Amendement 69
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het EU-beleid 
strategieën voor openbare investeringen 
moet omvatten om in de hele EU het 
terughalen van goede banen en 
mogelijkheden voor de be- en 
verwerkende industrie te bevorderen 
teneinde de gelijkwaardige en duurzame 
ontwikkeling van alle EU-regio’s te 
ondersteunen, met name in strategische 
sectoren als gezondheid, digitalisering en 
energie; verzoekt de Commissie het 
gebruik van publieke investeringen te 
bevorderen om hoogwaardige banen te 
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creëren en ambitieuze sociale en 
milieudoelstellingen te behalen;

Or. en

Amendement 70
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Atidzhe 
Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten te investeren 
in ziektepreventie en 
voorlichtingscampagnes, infrastructuur, 
vroege diagnosestelling en sociale 
bescherming tegen langdurige zorg, zodat 
tegemoet gekomen kan worden aan de 
stijgende vraag en erop toegezien wordt 
dat iedereen recht heeft op tijdige toegang 
tot betaalbare, preventieve en curatieve 
gezondheidszorg van goede kwaliteit, 
zoals vastgelegd in de Europese pijler van 
sociale rechten;

Or. en

Amendement 71
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het cohesiebeleid 
en het GLB een prominente rol kunnen 
spelen bij het aanmoedigen en stimuleren 
van de inzetbaarheid en inclusie van 
vrouwen in plattelandsgebieden en 
afgelegen gebieden waar 
demografiegerelateerde kwesties spelen en 
verzoekt de lidstaten de betreffende 
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fondsen voor dit doel beter aan te wenden;

Or. en

Amendement 72
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten erop toe te zien dat alle in het 
kader van de cohesiefondsen 
gefinancierde goederen en diensten 
overeenkomstig het beginsel van 
universeel ontwerp toegankelijk zijn voor 
mensen met bijzondere behoeften;

Or. pl

Amendement 73
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de voortdurend 
evoluerende digitale technologieën een 
cruciale uitwerking hebben op het 
dagelijks leven van mensen en benadrukt 
dat snelle breedband en een vitale en 
actuele technische uitrusting van scholen, 
ziekenhuizen en alle andere relevante 
publieke en private diensten, waaronder 
de ontwikkeling van effectief e-bestuur, 
noodzakelijk zijn, zodat mensen in 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden voldoende kansen hebben om 
een normaal leven te leiden;

Or. en
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Amendement 74
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat steun moet worden 
verleend aan een rechtvaardige transitie 
en is van oordeel dat een goed opgezet 
mechanisme voor een rechtvaardige 
transitie, inclusief een ambitieus fonds 
voor een rechtvaardige transitie, een 
belangrijk economisch instrument is om 
de transitie mogelijk te maken en 
ambitieuze klimaatdoelstellingen te 
realiseren zonder de sociale en territoriale 
gevolgen uit het oog te verliezen;

Or. en

Amendement 75
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept ertoe op om de begroting van 
het ESF+ aanzienlijk te verhogen in het 
voorstel voor het MFK 2021-2027;

Or. en

Amendement 76
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies



AM\1212531NL.docx 45/78 PE657.233v01-00

NL

Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat het 
noodzakelijk is de negatieve gevolgen van 
de demografische veranderingen aan te 
pakken op een wijze die uitgaat van 
rechten en sociaal rechtvaardig is, 
overeenkomstig de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten, en 
daarbij speciale aandacht te besteden aan 
structurele hervormingen met het oog op 
een inclusievere arbeidsmarkt, het 
scheppen van goede banen en 
werkgelegenheid in minder ontwikkelde 
gebieden of in regio's die het risico lopen 
ontvolkt te raken, en in ultraperifere 
gebieden; benadrukt in dit verband hoe 
belangrijk voortdurende bij- en 
omscholing van werknemers is, evenals 
een ouderenvriendelijke werkomgeving en 
veiligheid en gezondheid op het werk, 
zodat mensen kunnen werken totdat zij de 
wettelijke pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken; benadrukt dat collectieve 
onderhandelingen bevorderd moeten 
worden en het bereik van collectieve 
onderhandelingen moet worden vergroot, 
zodat toegezien kan worden op 
behoorlijke arbeidsomstandigheden voor 
alle werknemers;

Or. en

Amendement 77
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept dat de 
afhankelijkheidsratio van ouderen moet 
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worden aangepakt door het terugdringen 
van langdurige werkloosheid en armoede 
onder werkenden, evenals werkloosheid 
onder jongeren en ouderen; herinnert 
eraan dat universele toegang tot 
betaalbare gezondheidszorg en andere 
zorg- en ondersteuningsdiensten voor veel 
mensen – met name vrouwen en 
alleenstaande ouders – een voorwaarde is 
om economisch actief te worden of te 
blijven en een gezond evenwicht tussen 
werk en privéleven te creëren;

Or. en

Amendement 78
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. verzoekt de Commissie bij 
alle maatregelen en beleidsvormen die 
verband houden met demografische 
veranderingen over te gaan tot 
gendermainstreaming, ook in het te 
verschijnen groenboek over vergrijzing en 
een langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden; benadrukt eens te 
meer dat de genderkloof op het gebied van 
werkgelegenheid, beloning en pensioen 
gedicht moet worden; moedigt de lidstaten 
aan gebruik te maken van de 
cohesiefondsen om de werkgelegenheid 
en inclusie van vrouwen te verbeteren, 
met name in minder ontwikkelde gebieden 
en plattelandsgebieden, waarbij de nadruk 
moet liggen op de behoeften van vrouwen 
die op latere leeftijd terugkeren op de 
arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 79
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. benadrukt dat 
investeringen in wetenschappelijk 
onderbouwd beleid dat uitgaat van 
rechten en de mens centraal stelt, 
waaronder beleid op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid, 
gendergelijkheid, gezondheidszorg en 
zorgdiensten en -infrastructuur, 
belangrijke elementen zijn bij het 
aangaan van demografische uitdagingen;

Or. en

Amendement 80
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. verzoekt de Commissie de 
economische en sociale cohesie te 
bevorderen, evenals een integrale aanpak 
van demografische veranderingen, zodat 
het keren van de negatieve gevolgen van 
demografische veranderingen in één 
lidstaat of regio niet ten koste gaat van 
andere lidstaten of regio’s; wijst erop dat 
de absolute waarde van het minimumloon 
en pensioenen die een waardig leven 
garanderen aanzienlijk uiteenloopt in de 
verschillende regio’s en typen 
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gemeenschappen; onderstreept hoe 
belangrijk het is sociale inclusie te 
bevorderen door bij de ontwikkeling en 
uitvoering van beleid en concrete 
maatregelen samen te werken met de 
sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld, regionale en lokale 
autoriteiten en de lokale bevolking;

Or. en

Amendement 81
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 nonies. onderstreept dat 
ondersteunings- en adviesdiensten nodig 
zijn die mensen een 
levenscyclusperspectief bieden en 
structurele leeftijdsdiscriminatie, met 
name op het werk, tegengaan6 bis; roept op 
tot ondersteuning van de openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening en van 
het Europees netwerk van openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening, met 
name bij hun inspanningen om langdurig 
inactieve mensen of ouderen te 
ondersteunen bij het zoeken naar een 
baan;
_________________
6 bis OESO, ‘Demographic Change and 
Local Development: Shrinkage, 
Regeneration and Social Dynamics’, 
2012, blz. 14.

Or. en

Amendement 82
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Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 decies. verzoekt de lidstaten de 
waarde van informele zorg te 
onderkennen en de sociale bescherming 
en ondersteuning van mantelzorgers te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 83
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 undecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 undecies. verzoekt om een 
kaderrichtlijn voor langdurige zorg die 
fundamentele beginselen vastlegt en 
wetenschappelijk onderbouwde criteria 
stelt voor toegankelijke en goede 
langdurige zorg en 
ondersteuningsdiensten in de hele EU en 
die tevens het volgen van alternatieve 
benaderingen gemakkelijker maakt en 
daarbij de transitie naar persoonsgerichte 
gemeenschapsdiensten bevordert;

Or. en

Amendement 84
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 duodecies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 duodecies. verzoekt de Commissie 
meer ondersteuning te bieden aan het 
migratie- en inclusiebeleid van nationale 
en lokale autoriteiten, met name door 
middel van beleidscoördinatie, de 
uitwisseling van kennis en financiële 
ondersteuning; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de toegang van migranten tot 
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, 
met name van vrouwelijke migranten;

Or. en

Amendement 85
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

2. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de middelen van het EFRO 
bij de aanpak van isolatie op 
vervoersgebied en de verbetering van de 
digitale en communicatie-infrastructuur, 
met name de breedband- en 
internetconnectiviteit van 
plattelandsgebieden, perifere en afgelegen 
gebieden die sterk te lijden hebben onder 
vergrijzing en brain-drain, waarbij deze 
infrastructuur voor iedereen toegankelijk 
moet zijn om de mogelijkheden van een 
groene, innovatieve en digitale economie 
te kunnen benutten, de toegang tot goede 
dienstverlening te waarborgen en de 
vestiging van bedrijven en mensen, met 
name jongeren, in deze gebieden te 
bevorderen;
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Or. en

Amendement 86
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken, 
maar onderstreept dat de logica van een 
economisch geïntegreerd gebied met de 
euro als gemeenschappelijke munt de 
mobiliteit van werknemers binnen de 
Europese Unie in de hand werkt;

Or. fr

Amendement 87
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken, met 
het oog op verhoging van het welzijn, het 
voorkomen van een medische kaalslag, 
het toegankelijk maken van publieke 
dienstverlening, en het verbeteren van de 
werkgelegenheid.
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Or. en

Amendement 88
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

2. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de middelen van het EFRO 
ter verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur en ter 
ondersteuning van zelfstandig wonen en 
mobiliteit, met name in gebieden die sterk 
te lijden hebben onder vergrijzing, die 
minder ontwikkeld zijn en die ontvolkt 
raken;

Or. en

Amendement 89
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van de faciliteit 
voor herstel en veerkracht en het EFRO 
bij de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter en een hoge 
jeugdwerkloosheid die ontvolkt raken;

Or. en
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Amendement 90
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van gebieden 
die sterk te lijden hebben onder vergrijzing 
en van gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de 
vervoersinfrastructuur en de vaste en 
mobiele communicatie-infrastructuur van 
hoge snelheid in EU-regio’s die sterk te 
lijden hebben onder vergrijzing en van 
gebieden met een uitgesproken 
plattelandskarakter die ontvolkt raken;

Or. en

Amendement 91
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. roept ertoe op meer gebruik te 
maken van de middelen van het EFRO bij 
de verbetering van de vervoers- en 
communicatie-infrastructuur van 
gebieden die sterk te lijden hebben onder 
vergrijzing en van gebieden met een 
uitgesproken plattelandskarakter die 
ontvolkt raken;

2. roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van de middelen van het EFRO 
bij de verbetering van de infrastructuur 
voor openbaar vervoer en openbare 
connectiviteit van gebieden die sterk te 
lijden hebben onder vergrijzing en/of 
werkloosheid, en  die ontvolkt raken;

Or. en

Amendement 92
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. pleit voor de ondersteuning van 
initiatieven op het vlak van infrastructuur 
en ontwikkeling, sociale diensten en de 
ontwikkeling van onderwijs- en 
opleidingsinstellingen in dorpjes in 
afgelegen plattelandsgebieden die kampen 
met leegloop en vergrijzing;

Or. hu

Amendement 93
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat digitale 
infrastructuur en connectiviteit een 
essentiële rol spelen bij het voorkomen 
van de digitale kloof, isolatie en 
ontvolking; benadrukt in dit verband hoe 
belangrijk het is om bedrijven in de hele 
EU te ondersteunen wanneer zij 
uitgebreider gebruik willen maken van 
thuiswerkregelingen, die een middel 
kunnen zijn om bedrijven te behouden, 
lokale gemeenschappen te versterken en 
ontvolking van het platteland tegen te 
gaan; verzoekt de Commissie een 
wetgevingskader voor te stellen dat 
minimale en duidelijke normen voor en 
voorwaarden aan telewerk in de hele EU 
stelt en behoorlijke 
arbeidsomstandigheden waarborgt;

Or. en

Amendement 94
Tatjana Ždanoka
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de gestegen 
levensverwachting bij de geboorte extra 
druk legt op diensten voor langdurige 
zorg die in een andere demografische 
context zijn opgezet en nu moeten 
inspelen op de gezondheids- en 
zorgbehoeften van een oudere 
samenleving; verlangt dan dat meer 
middelen voor dat doel worden 
uitgetrokken, zodat tegemoet gekomen 
kan worden aan deze stijgende behoeften;

Or. en

Amendement 95
Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș 
Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de vraag naar 
zorgprofessionals waarschijnlijk zal 
stijgen, waarbij bepaalde geografische 
gebieden reeds te maken hebben met 
tekorten aan zorgpersoneel; verzoekt de 
lidstaten deze tekorten aan te pakken door 
te investeren in vaardigheden en door 
banen in de zorg aantrekkelijker te 
maken, waarbij specifiek de nadruk ligt 
op plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden;

Or. en

Amendement 96
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept ertoe op gezinnen te 
stimuleren naar plattelandsgebieden te 
verhuizen, wat betekent dat geïnvesteerd 
moet worden in de juiste toegangsroutes 
en in onderwijs- en zorginfrastructuur, 
alsmede in de bevordering van sociale, 
culturele en sportieve activiteiten die een 
gezondere levensstijl stimuleren en 
optimaal zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen, en dit op een betaalbaardere 
manier;

Or. en

Amendement 97
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. geeft uitdrukking aan zijn 
bezorgdheid over migratiestromen van 
Europese jongeren van 
plattelandsgebieden naar stedelijke 
gebieden, en naar derde landen; 
benadrukt dat het cruciaal is jongeren 
thuis kansen te bieden zodat deze 
migratiepatronen kunnen worden 
doorbroken en een krimpende 
beroepsbevolking kan worden voorkomen; 
merkt op dat elke potentiële stijging van 
het geboortecijfer slechts zal leiden tot 
meer migratie wanneer deze situatie niet 
behoorlijk wordt aangepakt;

Or. en
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Amendement 98
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen; verlangt 
voorts dat de ESF-middelen op een 
slimme manier worden gekoppeld aan 
nationale en plaatselijke middelen; roept 
dan ook op tot het creëren van 
toegankelijke en betaalbare 
mogelijkheden om digitale vaardigheden 
op te doen op een manier die is aangepast 
aan de behoeften van ouderen, ook door 
meer steun te geven aan initiatieven van 
oudere vrijwillige deskundigen zelf, 
bijvoorbeeld via de Confederation of 
European Senior Expert Services 
(CESES);

Or. en

Amendement 99
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat de lidstaten in het 
kader van het ESF meer middelen 
vrijmaken voor dichting van de digitale 
kloof, en met name voor de effectieve 
bestrijding van digitale uitsluiting van 
jongeren, ouderen en mensen met een 
handicap, alsook voor waarborging van 
de toegang tot digitale hulpmiddelen; 
verzoekt dan ook om toegankelijke en 
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betaalbare mogelijkheden om digitale 
vaardigheden op te doen op een manier 
die is aangepast aan de behoeften van 
ouderen; wijst erop dat deze initiatieven 
kansrijker zijn wanneer ze hand in hand 
gaan met mogelijkheden tot uitwisseling 
tussen de generaties;

Or. en

Amendement 100
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen; verlangt 
voorts dat de ESF-middelen worden 
gecombineerd met nationale en lokale 
investeringen; benadrukt hoe belangrijk 
het is programma’s voor digitale 
vaardigheden uit te breiden tot de 
gepensioneerde bevolking; vraagt om 
mainstreaming van demografische 
uitdagingen in het fonds voor een 
rechtvaardige transitie, zodat sociale 
uitsluiting, de digitale kloof en 
energiearmoede boven alles aangepakt 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 101
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel

Ontwerpadvies
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Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor de aanpak van sociale uitsluiting en 
materiële deprivatie, alsook voor dichting 
van de digitale kloof, en met name voor de 
effectieve bestrijding van digitale 
uitsluiting van kwetsbare mensen, 
afgelegen gebieden enouderen; is in dit 
opzicht van mening dat digitalisering, 
robotisering en kunstmatige intelligentie 
bevorderd kunnen worden ter verbetering 
van de autonomie, de 
levensomstandigheden en de gezondheid 
van ouderen;

Or. en

Amendement 102
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen; roept op 
tot meer ondersteuning van flexibele 
werkwijzen die mensen in staat stellen een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven 
te bereiken of om werk- en 
zorgverplichtingen te combineren; merkt 
op dat de COVID-19-crisis heeft 
aangetoond dat een dergelijke taak met de 
juiste ondersteuning mogelijk is;

Or. en
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Amendement 103
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen; verzoekt 
de lidstaten een sociaal rechtvaardige 
digitale transitie mogelijk te maken en 
erop toe te zien dat alle burgers recht 
hebben op en toegang hebben tot 
betaalbare communicatie-infrastructuur;

Or. en

Amendement 104
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van plattelandsgebieden 
en van ouderen, waarbij onderkend wordt 
hoe belangrijk het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie voor 
de financiering van langdurige zorg is;

Or. en

Amendement 105
Tatjana Ždanoka
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen;

3. verlangt dat in het kader van het 
ESF meer middelen worden vrijgemaakt 
voor dichting van de digitale kloof, en met 
name voor de effectieve bestrijding van 
digitale uitsluiting van ouderen en de 
meest behoeftige groepen mensen, zoals 
arme huishoudens;

Or. en

Amendement 106
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat jongeren en ouderen 
met het oog op een baan of een opleiding 
in de moderne samenleving en een actieve 
deelname aan het maatschappelijk leven 
de mogelijkheid moet worden geboden om 
ten minste digitale basisvaardigheden te 
verwerven en te beschikken over een 
goede internetverbinding, wat 
onontbeerlijk is voor het onderhouden 
van contacten en voor werk, vooral ten 
gevolge van de coronapandemie;

Or. hu

Amendement 107
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 bis. verzoekt de Europese Commissie, 
met het oog op een radicaal betere en 
sterkere vertegenwoordiging van ouderen 
in het EU-wetgevingsproces en in 
navolging van het bestaande Europees 
Jongerenparlement, om ESF-financiering 
te overwegen voor een Europees 
Ouderenparlement van ervaren oudere 
vrijwilligers die de EU-wetgevers 
adviseren over de uitwerking van EU-
ontwerpwetten en regelingen inzake 
ouderen, en die tevens bijdragen aan meer 
kennis van en steun voor de EU onder 
senioren;

Or. en

Amendement 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verlangt dat de financiële 
middelen uit de cohesiefondsen worden 
gekoppeld aan de middelen van de 
lidstaten zodat omvattende maatregelen 
kunnen worden doorgevoerd ter 
verbetering van de toegankelijkheid en de 
toegang tot sociale diensten, die in reactie 
op de demografische veranderingen 
worden aangeboden;

Or. pl

Amendement 109
Antonius Manders

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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3 ter. verzoekt de Commissie meer 
inspanningen te leveren, bijvoorbeeld via 
het programma omgevingsondersteund 
wonen – een belangrijk initiatief voor het 
stimuleren van de senioreneconomie in de 
EU dat oudere en afhankelijke mensen in 
staat stelt langer thuis te wonen in hun 
vertrouwde omgeving, onder meer door 
gebruikmaking van domotica, ICT 
waarbij de mens centraal staat, KI en 
voortdurende uitwisseling van optimale 
praktijken in de hele EU;

Or. en

Amendement 110
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door bij- en omscholing van 
burgers te ondersteunen zodat hun 
vaardigheden aansluiten op de behoeften 
van de arbeidsmarkt, alsook 
ondernemersvaardigheden en de 
senioreneconomie. is in dit verband 
ingenomen met de bijgewerkte 
vaardighedenagenda voor Europa, die 
kan bijdragen tot het aanpakken van de 
tekorten aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten in regio’s met een 
achterstand;

Or. en

Amendement 111
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
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Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door het scheppen van 
hoogwaardige banen in de minst 
ontwikkelde gebieden te ondersteunen, 
alsook het terugdringen van onzekere 
banen en armoede onder werkenden, en 
het uitbannen van sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 112
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen en door 
onderzoek, menselijke kapitaal, innovatief 
vermogen en de senioreneconomie te 
versterken.

Or. en

Amendement 113
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de regio’s en 
gemeenten actiever gebruik moeten maken 
van de Europese structuur- en 
investeringsfondsen voor de aanpak van 
demografische veranderingen, met name 
door territoriale cohesie te bevorderen en 
opleidingsprogramma’s, ondernemerschap 
en kmo’s te ondersteunen, alsook de 
senioreneconomie.

Or. en

Amendement 114
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische uitdagingen, 
met name door opleidingsprogramma’s, 
interregionale projecten, de uitwisseling 
van informatie en ondernemerschap te 
ondersteunen, alsook de 
senioreneconomie;

Or. en

Amendement 115
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement
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4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door onderwijs en opleiding, 
bijscholingsprogramma’s, een leven lang 
leren en ondernemerschap te ondersteunen, 
alsook de senioreneconomie.

Or. en

Amendement 116
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de regio’s actiever 
gebruik moeten maken van de Europese 
structuur- en investeringsfondsen voor de 
aanpak van demografische veranderingen, 
met name door opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

4. onderstreept dat de lidstaten 
actiever gebruik moeten maken van de 
Europese structuur- en investeringsfondsen 
voor de aanpak van demografische 
veranderingen, met name door 
opleidingsprogramma’s en 
ondernemerschap te ondersteunen, alsook 
de senioreneconomie.

Or. fr

Amendement 117
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. spoort de lidstaten aan elkaars 
goede voorbeeld te volgen en jongeren te 
ondersteunen om op eigen benen te staan 
en een gezin te kunnen stichten, en wel 
door ze allerlei subsidies te bieden, 
bijvoorbeeld woonsubsidies, 
belastingvoordelen voor gezinnen, 
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gunstige leningen en andere kortingen;

Or. hu

Amendement 118
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de hier 
voorgestelde maatregelen niet afdoende 
zijn om het hoofd te bieden aan de 
demografische uitdagingen;

Or. fr

Amendement 119
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de lidstaten op een uitvoerig 
debat te voeren over demografische 
kwesties en stelt voor overal in Europa 
referenda te organiseren over immigratie 
om de politieke antwoorden af te stemmen 
op de wil van de Europese volkeren;

Or. fr

Amendement 120
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de rol van gezinnen en 
het positieve model van gezinnen en 
families voor jongeren, en bevordert 
daarnaast – vanwege de vergrijzing – 
verantwoordelijke gezinsplanning en -
uitbreiding;

Or. hu

Amendement 121
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat op elk 
onderwijs- en opleidingsniveau aspecten 
van ondernemerschap en andere nuttige 
vaardigheden aan bod moeten komen, 
zodat jongeren die al vroeg de smaak van 
het ondernemerschap te pakken krijgen 
de strijd aan kunnen binden met 
jeugdwerkloosheid;

Or. hu

Amendement 122
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. pleit ervoor dat ambitieus 
en proactief geboortebeleid te verkiezen 
zijn boven elke andere methode om te 
anticiperen op de ontvolking van ons 
continent.

Or. fr
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Amendement 123
José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een 
gemeenschappelijk demografisch beleid in 
de Europese Unie; is van mening dat 
bredere samenwerking een adequaat 
mechanisme kan zijn om dit beleid tot 
stand te brengen en uit te voeren, en 
verzoekt de Europese Commissie hiertoe 
samen te werken met de lidstaten; is 
voorts van mening dat een 
gemeenschappelijk demografisch beleid 
gefinancierd moet worden met middelen 
uit een specifieke EU-begrotingslijn.

Or. en

Amendement 124
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept het belang van 
adequate, betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens over demografische 
veranderingen; verzoekt de Commissie het 
statistisch kader van de EU te herzien 
door de maximale leeftijdsgrens voor de 
vergaring van gegevens te verhogen, bij 
de gegevensvergaring personen te 
betrekken die in instellingen wonen, en 
gegevens uit te splitsen naar gender en 
leeftijd, en daarbij de privacy en de 
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normen inzake de grondrechten volledig 
te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 125
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat territoriale 
economische voorwaarden in grote mate 
bepalend zijn voor een succesvolle 
regionale absorptiecapaciteit van de EU-
cohesiefondsen; onderstreept dat de 
sociale dialoog tussen belanghebbenden 
uit het maatschappelijk middenveld en de 
autoriteiten in alle programmeringsstadia 
toegevoegde waarde heeft voor een betere 
planning en een betere absorptie van de 
Europese structuur- en 
investeringsfondsen;

Or. en

Amendement 126
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat de regio's het 
ESF proactiever zouden moeten 
gebruiken om de demografische 
uitdagingen aan te gaan, de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden en 
jongeren de mogelijkheid te bieden hun 
loopbaan te starten; moedigt de lidstaten 
aan opleidingsprogramma’s voor 
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jongeren te ondersteunen, alsook de 
ontwikkeling van ondernemingsgeest;

Or. en

Amendement 127
Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is van mening dat de 
cohesiefondsen moeten worden 
aangewend om actief ouder worden te 
stimuleren, met name door middel van 
sociaal innovatieve initiatieven, die onder 
meer gericht zijn op bevordering van de 
arbeidsparticipatie van ouderen, 
actualisering van hun vaardigheden, 
waarborging van hun autonomie of 
aanmoediging van uitwisselingen tussen 
de generaties;

Or. en

Amendement 128
Tatjana Ždanoka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat een eerlijk en 
gezond evenwicht tussen werk en 
privéleven voor iedereen gewaarborgd 
moet zijn; verlangt dat de aanpak van 
armoede onder werkenden een van de 
topprioriteiten van de EU wordt;

Or. en
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Amendement 129
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. onderstreept dat 
werknemersvertegenwoordigers en 
vakbonden betrokken moeten worden bij 
werkgelegenheids- en ander relevant 
beleid, zodat de belangen van werknemers 
centraal staan;

Or. en

Amendement 130
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Radka Maxová, Sylvie Brunet

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat kansen op 
voldoende professionele ontplooiing, 
toegang tot publieke dienstverlening en 
mogelijkheden voor culturele activiteiten 
en vrijetijdsbesteding uiterst belangrijke 
factoren zijn die de demografie van 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden beïnvloeden; moedigt de 
lidstaten aan de betekenis van 
plattelandsgebieden en afgelegen 
gebieden in hun diversiteit te 
onderkennen en hun potentieel te 
ontwikkelen door middel van 
stimulerende investeringen in de lokale 
economie die ondernemerschap 
bevorderen en hun connectiviteit 
verbeteren;

Or. en
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Amendement 131
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verlangt dat goede praktijken en 
initiatieven tussen lokale en regionale 
autoriteiten in de EU proactief worden 
uitgewisseld om een beter begrip van 
demografische uitdagingen te bevorderen, 
te anticiperen op hun invloed op de lokale 
arbeidsmarkt en innovatieve en effectieve 
strategieën te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 132
Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Agnes 
Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Manuel Pizarro, Pierfrancesco Majorino, Alicia 
Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. herhaalt zijn verzoek aan de 
lidstaten de richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
(COM(2008)0426 final van 2 juli 2008) 
onverwijld aan te nemen;

Or. en

Amendement 133
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
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Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de via de tijdelijke kaders voor 
staatssteun verstrekte steun permanente 
verstoringen en ongelijkheid op de 
eengemaakte markt niet versterkt, 
waardoor de sociale en territoriale cohesie 
in gevaar zou komen;

Or. en

Amendement 134
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie 
Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. onderstreept dat voor het 
verkleinen van de verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen de diverse 
regio’s en de achterstand van de minst 
begunstigde regio’s of eilanden, met name 
plattelandsgebieden, verdere 
empowerment van vrouwen in deze 
gebieden nodig is, zowel in economisch 
als in sociaal opzicht, alsook het 
veiligstellen van een evenwicht tussen 
werk en privéleven en het bevorderen van 
gezinsvriendelijk beleid;

Or. en

Amendement 135
Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. brengt in herinnering dat 
met name in de ultraperifere gebieden 
sprake is van ontvolking, hetgeen een 
bijzonder scala aan maatregelen vereist 
om de negatieve demografische 
veranderingen waarmee deze regio’s vaak 
geconfronteerd worden, af te zwakken; 
verzoekt de lidstaten proactief gebruik te 
maken van de beschikbare structuur- en 
investeringsfondsen om de uitdagingen 
waarvoor deze regio’s zich gesteld zien 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 136
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Özlem Demirel, Eugenia 
Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. wijst het onderwerpen van 
de structuur- en cohesiefondsen aan de 
voorwaarden van het Europees semester 
af;

Or. en

Amendement 137
Marc Botenga, José Gusmão, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Eugenia Rodríguez Palop

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. onderstreept dat de 
tenuitvoerlegging van het herziene 
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Europees Sociaal Handvest alsook van de 
in de Europese pijler van sociale rechten 
vervatte beginselen zoals het recht op 
gelijke kansen, gezondheid, langdurige 
zorg en toegang tot essentiële diensten, 
pensioenen, huisvesting en ondersteuning 
voor daklozen, essentieel zijn voor de 
bestrijding van de gevolgen van 
demografische veranderingen en 
bezuinigingsmaatregelen; roept er voorts 
toe op EU-fondsen aan te wenden om de 
toegang tot gezondheid voor iedereen te 
waarborgen door de vestiging van medici 
en het behoud van ziekenhuizen in 
plattelandsgebieden te bevorderen;

Or. en

Amendement 138
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt om een 
regelgevend kader dat goede zorgdiensten 
garandeert en een wijdverbreider gebruik 
van telezorg en telegezondheidszorg 
mogelijk maakt door zorgpersoneel 
juridische waarborgen te bieden en de 
nodige opleidingsvereisten vast te leggen, 
zodat alle EU-burgers, ongeacht hun 
leeftijd en in elk geografisch gebied, 
aanspraak kunnen maken op zorg en 
primaire zorg;

Or. en

Amendement 139
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. onderstreept dat de 
beginselen en doelstellingen van de 
Europese pijler van sociale rechten, met 
name de beginselen inzake het recht op 
gelijke kansen, gezondheid, inclusie van 
mensen met een handicap, langdurige 
zorg en toegang tot essentiële diensten, 
inkomen en pensioenen voor ouderen en 
huisvesting en ondersteuning voor 
daklozen, essentieel zijn om 
levenskwaliteit voor alle mensen van alle 
leeftijden op lokaal niveau te 
ondersteunen; is ingenomen met het 
voornemen van de Europese Commissie 
om een actieplan in te dienen voor de 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten;

Or. en

Amendement 140
Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Ilana Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. onderstreept dat de 
COVID-19-pandemie heeft uitgewezen dat 
een EU-model nodig is om de 
waardigheid en grondrechten van 
ouderen te bevorderen en te waarborgen; 
verzoekt de Commissie een agenda te 
volgen waarin een Europees plan voor de 
rechten van ouderen wordt ontwikkeld op 
grond van artikel 25 van het Europees 
Handvest van de grondrechten;

Or. en
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