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Amendement 1
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 21 en 25 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in 
het bijzonder de artikelen 21, 23, 24, 25, 
26, 31, 32, 33, 34 en 35,

Or. en

Amendement 2
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 21 en 25 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie,

– gezien de artikelen 21 en 25 van het 
Europees Handvest voor de grondrechten,

Or. en

Amendement 3
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
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waarin wordt ingegaan op de kwesties van 
persoonlijke autonomie, non-
discriminatie, volledige en effectieve 
participatie in de maatschappij, gelijke 
kansen en toegankelijkheid,

personen met een handicap,

Or. en

Amendement 4
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 
waarin wordt ingegaan op de kwesties van 
persoonlijke autonomie, non-
discriminatie, volledige en effectieve 
participatie in de maatschappij, gelijke 
kansen en toegankelijkheid,

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat gebaseerd 
is op de beginselen van zelfbeschikking 
van het individu, non-discriminatie, 
volledige en effectieve participatie in de 
maatschappij, gelijke kansen en 
toegankelijkheid,

Or. en

Amendement 5
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Visum 3

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 
waarin wordt ingegaan op de kwesties van 
persoonlijke autonomie, non-discriminatie, 
volledige en effectieve participatie in de 
maatschappij, gelijke kansen en 
toegankelijkheid,

– gezien het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap, 
dat gebaseerd is op de beginselen van 
persoonlijke autonomie, non-discriminatie, 
volledige en effectieve participatie in de 
maatschappij, gelijke kansen en 
toegankelijkheid,

Or. en
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Amendement 6
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 6 oktober 2020 over mensenrechten, 
participatie en het welzijn van ouderen in 
het tijdperk van digitalisering1 bis,
_________________
1 bis 
https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-11087-2020-INIT/nl/pdf 

Or. en

Amendement 7
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties,

– gezien de Agenda 2030 voor 
duurzame ontwikkeling en de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties,

Or. en

Amendement 8
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de uitkomst van de tweede 
Wereldvergadering over de vergrijzing 
van 8-12 april 2002, de politieke 
verklaring en het Internationaal actieplan 
van Madrid inzake de vergrijzing1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.un.org/esa/socdev/documents
/ageing/MIPAA/political-declaration-
en.pdf

Or. en

Amendement 9
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de ministeriële verklaring 
van 22 september 2017 van Lissabon op 
de 4e ministeriële conferentie van de 
VN/ECE over vergrijzing, getiteld “A 
Sustainable Society for All Ages: 
Realizing the potential of living 
longer”1 bis,
_________________
1 bis 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pa
u/age/Ministerial_Conference_Lisbon/De
claration/2017_Lisbon_Ministerial_Decla
ration.pdf

Or. en

Amendement 10
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
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Visum 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
onafhankelijk deskundige inzake het 
genot van alle mensenrechten door 
ouderen aan de 72e zitting van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties over de gevolgen van COVID-19 
voor het genot van alle mensenrechten 
door ouderen1 bis,
_________________
1 bis https://undocs.org/A/75/205

Or. en

Amendement 11
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad 
van 19 december 2016 met als titel 
“Bijscholingstrajecten: nieuwe 
mogelijkheden voor volwassenen”,

Or. en

Amendement 12
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 mei 
2016 over armoede: een 
genderperspectief,
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Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 mei 
2016 over armoede: een 
genderperspectief,

Or. en

Amendement 14

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 september 2016 over het creëren van 
arbeidsmarktomstandigheden die 
bevorderlijk zijn voor het evenwicht 
tussen werk en privéleven,

Or. en

Amendement 15
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 juni 
2017 over de noodzaak van een EU-
strategie tot beëindiging en preventie van 
de genderpensioenkloof,

Or. en

Amendement 16
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 juni 
2017 over de noodzaak van een EU-
strategie tot beëindiging en preventie van 
de genderpensioenkloof,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over de zorgdiensten in 
de EU ter bevordering van 
gendergelijkheid,

Or. en

Amendement 18
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
13 september 2016 over het creëren van 
arbeidsmarktomstandigheden die 
bevorderlijk zijn voor het evenwicht 
tussen werk en privéleven,

Or. en

Amendement 19
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 10 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
15 november 2018 over de zorgdiensten in 
de EU ter bevordering van 
gendergelijkheid,

Or. en

Amendement 20
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 
28 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
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“Erasmus”: het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1288/2013,

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 10 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 
28 maart 2019 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement 
en de Raad tot vaststelling van 
“Erasmus”: het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1288/2013,

Or. en

Amendement 22
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 11

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad, waarin de algemene beginselen 
worden geformuleerd voor de bestrijding 
van discriminatie op grond van godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid in arbeid en beroep,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de 
Raad, waarin de algemene beginselen 
worden geformuleerd voor de bestrijding 
van discriminatie om gelijke behandeling 
op het gebied van werk en 
werkgelegenheid te bevorderen, en 
waarbij het beginsel van non-
discriminatie op grond van godsdienst, 
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overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid in arbeid en beroep wordt 
vastgesteld,

Or. en

Amendement 23
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel van de 
Commissie voor een 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) 426) en de resolutie van het 
Europees Parlement 2008/0140(CNS) 
over de voorgestelde richtlijn;

Or. en

Amendement 24
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie “Een Unie van gelijkheid: 
strategie voor gendergelijkheid 2020-
2025” (COM(2020)152 final)1 bis,
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52020
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DC0152

Or. en

Amendement 25
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de Raad 
van 22 mei 2018 inzake 
sleutelcompetenties voor een leven lang 
leren,

Or. en

Amendement 26
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mondiale strategie en het 
actieplan voor 2016 van de WHO met 
betrekking tot vergrijzing en gezondheid 
alsook het besluit van de WHO voor 2020 
over het Decennium voor gezond ouder 
worden,

Or. en

Amendement 27
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 



PE658.865v01-00 14/151 AM\1215098NL.docx

NL

Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de beginselen van de 
Verenigde Naties met betrekking tot 
ouderen1 bis en het Internationaal 
actieplan van Madrid inzake de 
vergrijzing1 ter,
_________________
1 bis 
https://www.un.org/en/ga/search/view_do
c.asp?symbol=A/RES/46/91
1 ter 
https://www.un.org/en/ga/search/view_do
c.asp?symbol=A/CONF.197/9

Or. en

Amendement 28
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Decennium voor gezond 
ouder worden van de 
Wereldgezondheidsorganisatie als 
vastgesteld tijdens de 73e vergadering van 
de Wereldgezondheidsorganisatie1 bis,
_________________
1 bis https://www.who.int/docs/default-
source/decade-of-healthy-ageing/final-
decade-proposal/decade-proposal-final-
apr2020-en.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_5

Or. en
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Amendement 29
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020, getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” 
(COM(2020) 152),

Or. en

Amendement 30
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese 
vaardighedenagenda voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht,

Or. en

Amendement 31
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 17 juni 2020 over de 
gevolgen van demografische 
veranderingen (COM(2020) 0241),
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Or. en

Amendement 32
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 25 mei 2018, getiteld “The 
2018 Ageing Report: Economic and 
Budgetary Projections for the EU 
Member States (2016-2070)”,

Or. en

Amendement 33
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 26 april 2017, getiteld 
“Een initiatief om het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor werkende ouders 
en mantelzorgers te ondersteunen” 
(COM(2017) 0252),

Or. en

Amendement 34
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 mei 
2016 over armoede: een 
genderperspectief1 bis,
_________________
1 bis PB C 76 van 28.2.2018, blz. 93.

Or. en

Amendement 35
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in 
het bijzonder de artikelen 23, 25, 34, 35 en 
36,

Or. en

Amendement 36
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Visum 22 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
7 september 2010 over de rol van de 
vrouw in een vergrijzende samenleving1 bis 
alsmede zijn resolutie van 15 november 
2018 over de zorgdiensten in de EU ter 
bevordering van gendergelijkheid1 ter,
_________________
1 bis PB C 308 E van 20.10.2011, blz. 49.
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1 ter Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0464.

Or. en

Amendement 37
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

— gezien het standpunt in de vorm 
van amendementen van de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid,

Schrappen

Or. es

Amendement 38
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de wet van 2010 inzake 
gelijkheid, waarmee discriminatie op 
grond van geslachtsverandering, seksuele 
gerichtheid en geslacht strafbaar wordt 
gesteld,

Or. en

Amendement 39
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor 
ouders en mantelzorgers en tot intrekking 
van Richtlijn 2010/18/EU,

Or. en

Amendement 40
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat biologische en 
psychologische veroudering, als een 
uitdrukking van chronologische 
veroudering, niet uniform is ten aanzien 
van leeftijd en per persoon verschilt 
(afhankelijk van ervaringen, levensstijl, 
geslacht en de maatschappij waarvan 
hij/zij deel uitmaakt); overwegende dat elk 
individu op unieke wijze tekenen van 
veroudering vertoont;

Or. pt

Amendement 41
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de Europese Unie blijft 
toenemen als gevolg van nettomigratie, 
terwijl de natuurlijke wijziging in de 
bevolking sinds 2012 negatief is met meer 
geregistreerde sterftegevallen dan 
geboorten (4,7 miljoen sterfgevallen en 
4,2 miljoen geboorten in 2019);
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Or. fr

Amendement 42
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A overwegende dat de actieve 
participatie van ouderen in de 
maatschappij niet mag worden 
onderschat; overwegende dat 20 % van de 
mensen in de leeftijd van 65-74 jaar en 
ongeveer 15 % van de mensen boven de 
75 jaar deelnemen aan formele en/of 
informele vrijwillige activiteiten1 bis;
_________________
1 bis Eurostat (2020), Ageing Europe - 
statistics on social life and opinions.

Or. en

Amendement 43
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat de vergrijzing in 
Europa een demografisch verschijnsel is 
waardoor de vruchtbaarheid en de 
sterftecijfers afnemen en de 
levensverwachting van de Europese 
bevolking toeneemt;

Or. en

Amendement 44



AM\1215098NL.docx 21/151 PE658.865v01-00

NL

Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat de demografische 
situatie ernstige gevolgen heeft voor de 
sociale, economische en territoriale 
cohesie van de EU; overwegende dat het 
van groot belang is dat de EU 
demografische vraagstukken in al haar 
beleid integreert;

Or. en

Amendement 45
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de EU afneemt; overwegende 
dat de inwoners van de EU in 1960 13,5 % 
van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt;

A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de EU afneemt; overwegende 
dat de inwoners van de EU in 1960 13,5 % 
van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt, hetgeen onder 
meer verband houdt met de daling van het 
geboortecijfer in Europa, in vergelijking 
met andere geografische situaties, wat 
leidt tot vergrijzing die van invloed is op 
de procentuele samenstelling van elke 
leeftijdsgroep – jonge (tot vijftien jaar), 
actieve (van 15 tot en met 64 jaar) en 
oudere (65 jaar of ouder) –, waardoor de 
demografische piramide wordt 
omgekeerd;

Or. pt

Amendement 46
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Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de EU afneemt; 
overwegende dat de inwoners van de EU in 
1960 13,5 % van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt;

A. overwegende dat de demografische 
transitie van hoge sterfte en hoge 
vruchtbaarheid naar lage sterfte en lage 
vruchtbaarheid een algemeen verschijnsel 
is met directe gevolgen voor de omvang en 
de leeftijdsverdeling van de bevolking; 
overwegende dat de inwoners van de EU in 
1960 13,5 % van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt; overwegende dat 
het afnemende aandeel van Europa in de 
wereldbevolking erop wijst dat de 
demografische transitie1 bis eerder is 
begonnen;
_________________
1 bis Verenigde Naties, Changing 
Population Age Structures and 
Sustainable Development, 2017.

Or. en

Amendement 47
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de EU afneemt; overwegende 
dat de inwoners van de EU in 1960 13,5 % 
van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt;

A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de EU afneemt; overwegende 
dat de inwoners van de EU in 1960 13,5 % 
van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden, terwijl dit aandeel in 
2018 6,9 % bedroeg en tegen 2070 
vermoedelijk ongeveer 4 % zal 
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bedragen1 bis;

_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/strategy/prioritie
s-2019-2024/new-push-european-
democracy/impact-demographic-change-
europe_nl

Or. en

Amendement 48
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het aantal 
inwoners van de EU afneemt; 
overwegende dat de inwoners van de EU in 
1960 13,5 % van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt;

A. overwegende dat het aandeel van 
de bevolking van de EU in de 
wereldbevolking afneemt; overwegende 
dat de inwoners van de EU in 1960 13,5 % 
van de wereldbevolking 
vertegenwoordigden en dat dit aandeel 
vandaag 6,9 % bedraagt;

Or. fr

Amendement 49
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
bevolking steeds ouder wordt, wat wellicht 
zal leiden tot verhoogde en uiteenlopende 
zorgbehoeften; overwegende dat 85-
plussers volgens voorspellingen van 
Eurostat in 2100 de grootste leeftijdsgroep 
zullen vormen, en dat die groep 
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voornamelijk uit vrouwen zal bestaan; 
overwegende dat gendermainstreaming en 
genderbudgettering moeten worden 
toegepast om een volledig beeld te krijgen 
van de omvang van de 
leeftijdsgerelateerde genderkloven op het 
gebied van het gebruik van en de behoefte 
aan diensten, alsook de verdeling van 
middelen1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_structure
_and_ageing

Or. en

Amendement 50
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat volgens een 
prognose in het kader van een onderzoek 
van de Europese Commissie (2015) naar 
de zilveren economie de bijdrage van de 
Europese zilveren economie aan het bbp 
tegen 2025 6,4 biljoen EUR zal bedragen 
en 88 miljoen banen zal opleveren; 
overwegende dat dit gelijkstaat aan 32 % 
van het bbp van de EU en 38 % van de 
banen in de Unie1 bis;
_________________
1 bis 
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/docum
ent.cfm?doc_id=50754

Or. en

Amendement 51
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Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat alle lidstaten 
worstelen met de vergrijzing van de 
bevolking; overwegende dat de bevolking 
in de beroepsgeschikte leeftijd (mensen 
tussen de 15 en 64 jaar) naar verwachting 
sterk zal afnemen van 333 miljoen in 2016 
tot 292 miljoen in 2070;

Or. en

Amendement 52
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat gendergelijkheid 
een basiswaarde van de EU is, die in de 
Verdragen en het Handvest van de 
grondrechten is opgenomen, en dat de EU 
heeft toegezegd deze waarde te integreren 
in al haar activiteiten;

Or. en

Amendement 53
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
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COVID-19-pandemie met name ouderen 
zwaar treft, onze gezondheidszorg, 
ouderenzorg en welzijnszorg op de proef 
stelt, en duidelijk aantoont dat deze 
sectoren dringend behoefte hebben aan 
voldoende investeringen; overwegende dat 
in de beginselen 2, 9, 11, 15, 16 en 18 van 
de pijler van sociale rechten de nadruk 
wordt gelegd op onder meer het belang 
van gendergelijkheid, het evenwicht 
tussen werk en privéleven, kinderopvang, 
het inkomen van ouderen en 
ouderdomspensioenen, gezondheidszorg 
en langdurige zorg; overwegende dat deze 
rechten van het allergrootste belang 
zullen zij voor de aanpak van de 
demografische mogelijkheden en 
uitdagingen met betrekking tot ouderen;

Or. en

Amendement 54
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de Unie er 
volgens artikel 8 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bij elk optreden naar moet streven de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op te heffen en de gelijkheid van mannen 
en vrouwen te bevorderen, waarmee het 
beginsel van gendermainstreaming is 
neergelegd;

Or. en

Amendement 55
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat 
Europeanen in het algemeen een langer, 
gezonder en veiliger leven leiden; 
overwegende dat de levensverwachting bij 
geboorte voor zowel vrouwen als mannen 
de afgelopen 50 jaar met ongeveer 10 jaar 
is toegenomen; overwegende dat gender 
een belangrijke rol speelt bij de 
vergrijzing, aangezien de 
levensverwachting bij vrouwen gemiddeld 
5,5 jaar hoger ligt dan bij mannen, 
waarbij uit statistische gegevens voor de 
EU in 2018 blijkt dat de 
levensverwachting bij geboorte in 2018 
78,2 bedroeg voor mannen en 83,7 voor 
vrouwen1 bis, en dat in 2070 de 
levensverwachting bij geboorte naar 
verwachting zal uitkomen op 86,1 jaar 
voor mannen en 90,3 jaar voor vrouwen; 
overwegende dat daarentegen uit cijfers 
van Eurostat blijkt dat de kloof tussen de 
gezonde levensverwachting van mannen 
en vrouwen veel kleiner is, met 63,7 jaar 
voor mannen en 64,2 jaar voor vrouwen, 
wat erop wijst dat het bij de vergrijzing en 
de zorgbehoeften van de vergrijzende 
bevolking draait om gendergelijkheid; 
overwegende dat het verschil met 
betrekking tot de levensverwachting bij 
geboorte tussen vrouwen en mannen van 
lidstaat tot lidstaat sterk verschilt; 
overwegende dat oudere vrouwen vaker 
afhankelijk zijn van het inkomen dat hun 
partners verschaffen als gevolg van de 
traditionele verdeling van de taken en de 
rollen binnen het gezin, die van invloed is 
op de pensioenrechten van vrouwen, en 
dat zij vanwege zorgtaken en lagere lonen 
in de regel over minder inkomen 
beschikken dan oudere mannen;
_________________
1 bis “Ageing Europe: Looking at the lives 
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of older people in the EU”, Eurostat, 
2019.

Or. en

Amendement 56
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat bij al het 
beleid voor de aanpak van de 
demografische mogelijkheden en 
uitdagingen moet worden uitgegaan van 
een inclusieve, op rechten en bewijs 
gebaseerde, op mensen gerichte 
benadering, en dat de beginselen van 
gelijkheid, in het bijzonder 
gendergelijkheid en non-discriminatie, 
moeten worden nageleefd en de rechten 
van vrouwen, waaronder hun seksuele en 
reproductieve alsmede economische 
rechten, moeten worden gewaarborgd; 
overwegende dat EU-maatregelen met 
betrekking tot het ouderenbeleid en de 
demografische veranderingen volledig 
overeen moet stemmen met de EU-
strategie inzake gendergelijkheid 2020–
2025; overwegende dat de demografische 
uitdagingen in de EU nauw samenhangen 
met genderongelijkheid, maar 
gendermainstreaming tot dusverre 
onvoldoende deel uitmaakt van de 
beleidsreacties;

Or. en

Amendement 57
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat in 2018 
vrouwen boven de 65 jaar in de Europese 
Unie een pensioen ontvingen dat 
gemiddeld 30 % lager lag dan dat van 
mannen; overwegende dat de 
pensioenkloof de economische 
kwetsbaarheid van vrouwen in de regel 
vergroot, waardoor zij vaker het 
slachtoffer worden van maatschappelijke 
uitsluiting, te maken krijgen met 
aanhoudende armoede en economisch 
afhankelijk zijn, met name van hun 
echtgenoten of andere familieleden1 bis, 
deels ten gevolge van onbetaalde 
zorgtaken en de ongelijke verdeling 
daarvan;
_________________
1 bis Eurostat.

Or. en

Amendement 58
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat in 2018 
15,5 % van de mensen van 65 jaar of 
ouder in de EU-27 het risico liep om tot 
armoede te vervallen1 bis; overwegende dat 
vrouwen een grotere kans lopen op hun 
oude dag getroffen te worden door 
armoede omdat zij in de regel minder 
vaak een baan hebben, hun loopbaan 
vaker onderbreken, minder betaald 
krijgen en meer in deeltijd, als 
uitzendkracht of in de informele sector 
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werken;
_________________
1 bis COM(2020) 0241.

Or. en

Amendement 59
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat de 
arbeidskloof tussen vrouwen en mannen 
in 2019 12 % bedroeg; overwegende dat 
de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 
en vrouwen nog groter is wanneer 
rekening wordt gehouden met het feit dat 
veel meer vrouwen in deeltijd werken dan 
mannen;

Or. en

Amendement 60
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen;

B. overwegende dat, als gevolg van de 
ontwikkeling van en toegankelijkheid tot 
wetenschappelijk-technologische 
middelen, in combinatie met talloze 
verwezenlijkingen op sociaal en 
arbeidsvlak die de levenskwaliteit van de 
bevolking aanzienlijk hebben verbeterd, 
de gemiddelde levensverwachting van 
mannen en vrouwen de afgelopen vijftig 
jaar met gemiddeld tien jaar is gestegen; 
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overwegende dat de toename van de 
gemiddelde levensverwachting onder alle 
omstandigheden gezien moeten worden 
als een factor van vooruitgang van de 
beschaving en nooit als een beperking;

Or. pt

Amendement 61
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen;

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen; 
overwegende dat de gezonde 
levensverwachting met 64 jaar voor 
vrouwen en mannen de afgelopen 10 jaar 
onveranderd is gebleven; overwegende 
dat, hoewel een toenemende 
levensverwachting een belangrijke 
beschavingsverworvenheid is, de 
groeiende kloof tussen levensverwachting 
en gezondheid reden is tot zorg en 
dringend moet worden aangepakt;

Or. en

Amendement 62
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen;

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen; 
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overwegende dat de levensverwachting 
van mannen naar verwachting zal stijgen 
van 78,3 jaar in 2016 tot 86,1 jaar in 2070 
en die van vrouwen van 83,7 jaar in 2016 
tot 90,3 jaar in 2070;

Or. pl

Amendement 63
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen;

B. overwegende dat de gemiddelde 
levensverwachting van mannen en 
vrouwen de afgelopen vijftig jaar met 
gemiddeld tien jaar is gestegen, maar dat 
mannen gemiddeld nog drie tot tien jaar 
korter leven dan vrouwen volgens de 
lidstaten van de Europese Unie;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat hoge ouderdom 
een collectieve prestatie van formaat is, 
wat erop wijst dat er aanzienlijke 
vooruitgang is geboekt op het gebied van 
economische en sociale ontwikkeling en 
gezondheid; overwegende dat een langer 
leven in goede gezondheid waardevol is 
voor zowel het individu als de 
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samenleving, waardoor nieuwe kansen 
ontstaan voor de participatie en inclusie 
van ouderen in het economische en 
maatschappelijke leven; overwegende dat 
maatschappelijke betrokkenheid op latere 
leeftijd bijdraagt aan de gezondheid en 
het welzijn van het individu; overwegende 
dat er een verband bestaat tussen hoge 
ouderdom en maatschappelijke status;

Or. en

Amendement 65
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het dichten van 
de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 
en vrouwen afhankelijk staat of valt met 
de naleving van sociale grondrechten en 
de verlening van sociale basisdiensten;

Or. en

Amendement 66
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat in het merendeel 
van de ontwikkelde landen onder ouderen 
iedereen wordt verstaan die de leeftijd van 
65 heeft bereikt; overwegende dat de 
groep 65-plussers erg heterogeen is, met 
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aanzienlijke verschillen op het gebied van 
gezondheid, status, levenswijze en sociale 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 67
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de economische 
en politieke situatie in Europa alleen 
maar kan worden verbeterd en de 
demografische veranderingen afgewend 
indien de talenten en het potentieel van 
alle vrouwen en mannen worden benut en 
de zorgtaken worden gedeeld;

Or. en

Amendement 68
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat de nadruk 
op de leeftijd van 65 jaar als uiterste 
levensgrens voor gegevensverzameling 
vaak niet overeenstemt met de 
werkelijkheid van de economische en 
maatschappelijke activiteiten van 
ouderen, waardoor de gegevens 
onvolledig en onnauwkeurig zijn;
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Or. en

Amendement 69
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat vrouwen 
tussen de 55 en 64 jaar minder vaak een 
baan hebben dan mannen (52,4 % van de 
vrouwen tegenover 65,4 % van de 
mannen), en binnenshuis 
hoogstwaarschijnlijk de meeste informele 
zorgtaken op zich nemen1 bis;
_________________
1 bis “Ageing Europe: Looking at the lives 
of older people in the EU”, Eurostat, 
2019.

Or. en

Amendement 70
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg;

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg; overwegende 
dat de redenen voor deze daling complex 
zijn, maar niet los kunnen worden gezien 
van de onzekerheid die werknemers treft, 
de waardevermindering van lonen of 
speculatie met onroerend goed, met vooral 
gevolgen voor jongere werknemers en 
hun koopkracht en het evenwicht tussen 
werk en privéleven, die normaal zorgen 
voor maximale zekerheid voor hun 
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kinderen en helpen bij het realiseren van 
hun levensprojecten;

Or. pt

Amendement 71
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg;

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg; overwegende 
dat uit onderzoek blijkt dat de 
vruchtbaarheidscijfers mogelijk gebaat 
zijn bij beleid ter bevordering van betere 
kansen op werk, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en 
levensomstandigheden, flexibele 
/arbeidsregelingen, ruimhartige 
gezinsondersteuning alsmede betaald 
ouderschapsverlof voor beide ouders, 
goede kinderopvang vanaf jonge leeftijd, 
en een eerlijker verdeling van de 
zorgtaken tussen vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 72
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg;

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg; overwegende 
dat de natuurlijke ontwikkeling van de 
EU-bevolking sinds 2012 negatief is, 
waarbij in de EU meer sterfgevallen dan 
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geboorten worden opgetekend, van 
respectievelijk 4,7 miljoen naar 
4,2 miljoen in 20191 bis;

1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/11081093/3-10072020-AP-
EN.pdf/d2f799bf-4412-05cc-a357-
7b49b93615f1

Or. en

Amendement 73
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg;

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
2018 in de EU 1,55 bedroeg; overwegende 
dat dit geleid heeft tot een zeer ernstige 
demografische situatie die haar 
biologische voortbestaan op lange termijn 
en de economisch-sociale duurzaamheid 
op korte en middellange termijn bedreigt;

Or. es

Amendement 74
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 

C. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer aan het dalen is en in 
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2018 in de EU 1,55 bedroeg; 2018 in de EU 1,55 bedroeg; overwegende 
dat dit verband houdt met uiteenlopende 
factoren, waaronder een verbeterde 
gezondheid en hogere 
opleidingsniveaus1 bis;
_________________
1 bis Verenigde Naties, Changing 
Population Age Structures and 
Sustainable Development, 2017, blz. 11.

Or. en

Amendement 75
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat vergrijzing te 
vaak in negatieve zin wordt opgevat, 
namelijk als uitdaging voor de 
beroepsbevolking in termen van 
leeftijdsopbouw en als bedreiging voor de 
houdbaarheid van sociale zekerheid en 
gezondheidszorg, hoewel ouderen 
eveneens een economische reserve en een 
schat aan ervaringen vormen en een 
essentiële bijdrage aan familie en 
gemeenschap leveren omdat zij, gezien 
hun ruime beroepservaring, zorgen voor 
afhankelijke personen en als raadgever op 
het werk dienen, en omdat zij bijdragen 
tot de instandhouding van 
plattelandsgemeenschappen;

Or. en

Amendement 76
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid



AM\1215098NL.docx 39/151 PE658.865v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat enerzijds het 
aandeel van de 80-plussers in de 
bevolking van de EU-28 tegen 2050 naar 
verwachting minstens zal verdubbelen en 
anderzijds het aandeel van de bevolking 
in de beroepsgeschikte leeftijd in de EU 
(van 15 tot en met 64 jaar) in 2010 voor 
het eerst is gekrompen en dat naar 
verwachting jaarlijks zal blijven doen tot 
20601 bis;
_________________
1 bis Briefing, “Demography on the 
European agenda: Strategies for tackling 
demographic decline”, Europees 
Parlement, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
directoraat Onderzoeksdienst voor de 
leden, 2 juni 2020, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/651939/EPRS_BRI(20
20)651939_EN.pdf

Or. en

Amendement 77
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat er reeds 
sprake is van een genderkloof op het 
gebied van de levensverwachting bij 
geboorte en dat deze naar verwachting in 
de toekomst nog zal groeien; overwegende 
dat de verbreding van deze kloof de 
bestaande ongelijkheid vermoedelijk zal 
vergroten en de gevolgen daarvan voor 
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bijvoorbeeld de genderpensioenkloof en 
armoede onder ouderen zal verergeren; 
overwegende dat armoede onder 75-
plussers voornamelijk voorkomt bij 
vrouwen, met name vanwege onbetaalde 
zorgtaken die vooral vrouwen op zich 
nemen, levenslange verschillen in loon en 
arbeidsduur met de lagere pensioenen die 
daar het gevolg van zijn, de afwijkende 
pensioenleeftijd voor mannen en vrouwen 
in sommige lidstaten, en het feit dat meer 
oudere vrouwen alleen wonen;

Or. en

Amendement 78
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat vrouwen 
meer in deeltijd werken (31,3 %) dan 
mannen (8,7 %), iets wat ook geldt voor 
oudere vrouwen (49,8 % van de oudere 
mannen tegenover 64,1 % van de oudere 
vrouwen); overwegende dat de normale 
arbeidsduur in de EU-28 gemiddeld 
30,3 uur per week bedraagt voor mannen 
tussen de 65 en 74 jaar tegenover 24,1 uur 
per week voor vrouwen in dezelfde 
leeftijdscategorie, en dat mannen een 
verwacht werkzaam leven van 38,6 jaar 
hebben, terwijl dat voor vrouwen 33,7 jaar 
is1 bis;
_________________
1 bis “Ageing Europe: Looking at the lives 
of older people in the EU”, Eurostat, 
2019.

Or. en
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Amendement 79
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de 
babyboomers met pensioen gaat;

Schrappen

Or. en

Amendement 80
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat;

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat; overwegende dat het 
van essentieel belang is dat deze situatie 
niet als onvermijdelijk wordt beschouwd, 
aangezien de omkering ervan nodig is ter 
bevordering van overheidsbeleid 
gebaseerd op: het verhogen van het 
inkomen van gezinnen, het voorzien in 
moeder-, vader- en ouderschapsverlof dat 
de rechten van kinderen en ouders 
waarborgt en het verschaffen van 
toegankelijke of gratis 
kinderopvangfaciliteiten voor kinderen tot 
drie jaar;

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

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat;

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat; overwegende dat de 
arbeidsparticipatie onder werknemers in 
de leeftijdscategorie 55-64 in 2019 60 % 
bedroeg in de EU-281 bis, tegenover 73,9 % 
onder werknemers in de leeftijdscategorie 
20-641 ter;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tesem050/default/table?lang=en
1 ter 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/t2020_10/default/table?lang=en

Or. en

Amendement 82
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat, met als gevolg een 
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met pensioen gaat; grotere belasting voor de 
gezondheidszorg- en pensioenstelsels in 
Europa;

Or. hu

Amendement 83
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat;

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat en de totale 
afhankelijkheidsratio naar verwachting 
de 63,5 % zal bereiken tegen 2030;

Or. en

Amendement 84
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de generatie van de babyboomers 
met pensioen gaat;

D. overwegende dat het totale aantal 
personen in de beroepsgeschikte leeftijd 
(15-64 jaar) in de periode tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen zal afnemen 
naarmate de naoorlogse generatie met 
pensioen gaat;

Or. en
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Amendement 85
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat er in de EU meer 
dan 80 miljoen personen met een 
handicap zijn, in meerderheid vrouwen en 
meisjes, en dat de meeste handicaps met 
het klimmen der jaren worden verworven; 
overwegende dat personen met een 
handicap meer risico op armoede lopen; 
overwegende dat het percentage vrouwen 
met een handicap dat te maken heeft met 
ernstige materiële deprivatie in alle 
lidstaten hoger is dan van vrouwen zonder 
handicap; overwegende dat het 
ouderenbeleid de bescherming en 
maatschappelijke inclusie van personen 
met een handicap moet waarborgen en 
ervoor moet zorgen dat zij toegang hebben 
tot de arbeidsmarkt en diensten;

Or. en

Amendement 86
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat een ouder 
Europa met een kleinere 
beroepsbevolking de 
overheidsbegrotingen onder druk kan 
zetten; overwegende dat de totale kosten 
van de vergrijzing1 bis zijn becijferd op 
26,7 % van het bbp tegen 20701 ter;
_________________
1 bis In het 2018 Ageing Report wordt 
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onder de totale kosten van de vergrijzing 
verstaan: de overheidsuitgaven voor 
pensioenen, gezondheidszorg, langdurige 
zorg, onderwijs en 
werkloosheidsuitkeringen.
1 ter 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Amendement 87
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat het 
vruchtbaarheidscijfer laag is en van een 
gemiddelde voor de EU-28 van ongeveer 
2,5 kinderen per vrouw in 1960 is gedaald 
tot iets minder dan 1,6 in 2020, wat ver 
beneden de 2,1 geboorten per vrouw ligt 
die noodzakelijk worden geacht om de 
bevolking op lange termijn op peil te 
houden1 bis;
_________________
1 bis Briefing – “Demography on the 
European agenda: Strategies for tackling 
demographic decline”, Europees 
Parlement, directoraat-generaal 
Parlementaire Onderzoeksdiensten, 
directoraat Onderzoeksdienst voor de 
leden, 2 juni 2020.

Or. en

Amendement 88
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in 2018 19 % van 
de EU-burgers 65 jaar of ouder was;

E. overwegende dat in 2018 19 % van 
de EU-burgers 65 jaar of ouder was en dat 
de lidstaten zich bewust moeten zijn van 
de situatie van deze groep uit leeftijds- en 
sociaal oogpunt, zodat zij beleid kunnen 
ontwikkelen om aan de specifieke 
behoeften van deze groep tegemoet te 
komen;

Or. pt

Amendement 89
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat in 2018 19 % van 
de EU-burgers 65 jaar of ouder was;

E. overwegende dat de mediane 
leeftijd in de EU-28 is gestegen van 38,3 
jaar in 2001 tot 43,1 jaar in 20181 bis; 
overwegende dat in 2018 19 % van de EU-
burgers 65 jaar of ouder was;

_________________
1 bis Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, “Demographic outlook of the 
European Union”, maart 2020, blz. 3.

Or. en

Amendement 90
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat COVID-19 
pijnlijk duidelijk heeft gemaakt dat er nog 
steeds problemen zijn met de kwaliteit van 
de zorgdiensten, waarbij sprake is van 
onmenselijke behandeling als gevolg van 
gebrekkige zorgkwaliteit en ontoereikende 
middelen, waarmee een nieuw licht wordt 
geworpen op de bredere problematiek 
rond de kwaliteit van de zorg die wordt 
verleend aan de bewoners van 
bejaardencentra; overwegende dat een 
onderzoek op EU-niveau naar 
verschillende zorgdiensten voor ouderen 
met betrekking tot de omstandigheden, de 
kwaliteit, de beschermingsmaatregelen en 
de toereikendheid van de middelen 
noodzakelijk is, ook om te bepalen of en 
zo ja, hoeveel ouderen, met name 
vrouwen, nodeloos werden blootgesteld 
aan het virus of passende zorg moesten 
ontberen;

Or. en

Amendement 91
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat in sommige EU-
regio’s sprake is van ontvolking en de 
concentratie van de bevolking in bepaalde 
stedelijke gebieden toeneemt, wat de 
samenhang en de ontwikkeling in het 
kader van het EU-project bemoeilijkt;

Or. en
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Amendement 92
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen 
onder meer heeft geleid tot een 
genderpensioenkloof van 37 % en grote 
verschillen in de economische 
onafhankelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, aangezien vrouwen vaker te 
maken hebben met atypische 
arbeidsvormen, arbeidsverhoudingen die 
geen bedrijfspensioen verschaffen en 
lagere inkomensniveaus; overwegende dat 
ook de zorgtaken en historische 
verschillen in de pensioengerechtigde 
leeftijd van vrouwen aanzienlijk bijdragen 
aan de genderpensioenkloof, aangezien zij 
nog steeds nadelige gevolgen ondervinden 
van lange verlofperioden omwille van de 
zorg en/of de arbeidsmarkt verlaten en 
moeite hebben om deze weer te betreden;

Or. en

Amendement 93
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er onder ouderen 
sprake is van fenomenen als 
singularisering (stijging van het aantal 
alleenstaanden), feminisatie en 
eenzaamheid; overwegende dat sinds 2010 
het aantal eenpersoonshuishoudens met 

F. overwegende dat het 
verouderingsproces gepaard gaat met 
levensbepalende gebeurtenissen als 
singularisering (stijging van het aantal 
alleenstaanden), het verlies van 
familieleden of vrienden, een 
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19 % is gestegen; overwegende dat in de 
EU 40 % van de vrouwen van 65 jaar en 
ouder alleen woont;

verslechterende gezondheid, veranderende 
leefgewoonten en werkpatronen alsmede 
veranderingen in de financiële stabiliteit; 
overwegende dat sinds 2010 het aantal 
eenpersoonshuishoudens met 19 % is 
gestegen; overwegende dat in de EU 40 % 
van de vrouwen van 65 jaar en ouder alleen 
woont;

Or. en

Amendement 94
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er onder ouderen 
sprake is van fenomenen als 
singularisering (stijging van het aantal 
alleenstaanden), feminisatie en 
eenzaamheid; overwegende dat sinds 2010 
het aantal eenpersoonshuishoudens met 
19 % is gestegen; overwegende dat in de 
EU 40 % van de vrouwen van 65 jaar en 
ouder alleen woont;

F. overwegende dat de demografische 
veranderingen tot gevolg hebben dat er 
steeds meer vrouwen deel uitmaken van 
de leeftijdscategorie van de 65-plussers; 
overwegende dat het aantal 
eenpersoonshuishoudens sinds 2010 met 
19 % is gestegen; overwegende dat in de 
EU 40 % van de vrouwen van 65 jaar en 
ouder in 2019 alleen woonde, meer dan 
tweemaal het aandeel van de mannen die 
alleen wonen1 bis;

_________________
1 bis Europese Commissie, “De gevolgen 
van demografische veranderingen”, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, juni 2020, blz. 21.

Or. en

Amendement 95
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat er onder ouderen 
sprake is van fenomenen als 
singularisering (stijging van het aantal 
alleenstaanden), feminisatie en 
eenzaamheid; overwegende dat sinds 2010 
het aantal eenpersoonshuishoudens met 
19 % is gestegen; overwegende dat in de 
EU 40 % van de vrouwen van 65 jaar en 
ouder alleen woont;

F. overwegende dat de zogenaamde 
seniorenbevolking met name wordt 
blootgesteld aan de fenomenen van 
sociale uitsluiting en isolatie, waar in het 
bijzonder vrouwen door worden getroffen, 
rekening houdend met het feit dat sinds 
2010 het aantal eenpersoonshuishoudens 
met 19 % is gestegen en dat in de EU 40 % 
van de vrouwen van 65 jaar en ouder alleen 
woont;

Or. pt

Amendement 96
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat ruim 50 % van de 
verzorgers onder de 65 jaar zorgtaken 
combineert met een baan; overwegende 
dat zorgtaken, zoals de Commissie al 
vaker heeft aangegeven, mede 
verantwoordelijk zijn voor de lagere 
arbeidsmarktparticipatie onder vrouwen, 
omdat zij daardoor hetzij korter gaan 
werken hetzij hun betaalde 
werkzaamheden staken, hetgeen Europa 
per jaar 370 miljard EUR kost; 
overwegende dat volgens schattingen 
80 % van alle zorg in de EU wordt 
verleend door mantelzorgers die 
overwegend (75 %) vrouw zijn, hetgeen 
duidt op een genderzorgkloof die sterk 
van invloed is op de genderpensioenkloof; 
overwegende dat het feit dat 
mantelzorgers zonder formele 
arbeidsovereenkomst zorg verstrekken tot 



AM\1215098NL.docx 51/151 PE658.865v01-00

NL

grote moeilijkheden leidt, aangezien zij 
daardoor wegblijven van de arbeidsmarkt 
en geen mogelijkheid tot regularisatie 
hebben; overwegende dat dergelijke 
toestanden enerzijds een dubbel negatief 
effect hebben, waardoor deze 
mantelzorgers (meest vrouwen) in de regel 
slecht betaald worden, geen sociale 
bescherming genieten, geen sociale lasten 
betalen en daardoor hetzij geen pensioen 
ontvangen aan het eind van hun loopbaan 
hetzij slechts het minimumpensioen 
ontvangen, en anderzijds een nadelige 
invloed hebben op de overheid en haar 
instellingen, die niet meer beschikken 
over de door werkgevers en werknemers 
betaalde socialezekerheidsbijdragen en 
belastingen;

Or. en

Amendement 97
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 7 % van de 
volwassenen in de EU zich naar eigen 
zeggen eenzaam voelde in 2019; 
overwegende dat het risico op 
eenzaamheid voor personen met een 
zwakke gezondheid 10 % hoger ligt dan 
voor gezonde personen; overwegende dat 
het risico op eenzaamheid onder 
werklozen 7 % hoger ligt; overwegende 
dat er sprake is van een toenemend gevoel 
van sociaal isolement onder Europese 
volwassenen aangezien 18 % (75 miljoen 
mensen) zich sociaal geïsoleerd voelt; 
overwegende dat het risico op sociaal 
isolement het hoogst is onder ouderen, 
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terwijl gevoelens van eenzaamheid het 
meest voorkomen in de leeftijdscategorie 
tussen 26 en 45 jaar1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-
lonely-are-europeans

Or. en

Amendement 98
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat personen met een 
handicap of mensen van alle leeftijden die 
tot een etnische, raciale, taalkundige, 
seksuele of andere minderheid behoren 
een deel van hun identiteit verhullen uit 
angst afgewezen te worden of door 
dreiging met geweld; overwegende dat 
ouderen met een handicap of een ander 
ras, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal of seksuele 
gerichtheid kampen met meer 
discriminatie, vooroordelen en 
ongevraagde ingrepen en een groter risico 
lopen op maatschappelijke uitsluiting;

Or. en

Amendement 99
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat tegen 2100 
mensen van 80 jaar en ouder naar 
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verwachting 14,6 % van de bevolking 
zullen vertegenwoordigen1 bis;
_________________
1 bis http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Population_structure
_and_ageing

Or. pl

Amendement 100
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat COVID-19 ook 
grote gevolgen heeft voor de 
bevolkingsopbouw; overwegende dat veel 
ouderen zijn gestorven en uit sommige 
studies blijkt dat het coronavirus van 
grote invloed is op de demografische 
trends in de EU, zoals een daling van de 
levensverwachting, of de gezinsplanning;

Or. en

Amendement 101
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat er bij de 
vaststelling van het ouderenbeleid terdege 
rekening dient te worden gehouden met 
de gevolgen van genderverschillen en 
ongelijkheden op gezondheidsgebied in 
verband met sociaal-culturele factoren; 
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overwegende dat bepaalde 
leeftijdsgebonden ziekten en 
aandoeningen een verschillende 
uitwerking hebben op vrouwen en 
mannen, zoals depressie of hart- en 
vaatziekten; overwegende dat bepaalde 
ziekten en aandoeningen vrouwen vaker 
treffen dan mannen, zoals alzheimer of 
dementie, borstkanker, incontinentie, 
osteoporose en osteoartritis; overwegende 
dat dergelijke aandoeningen zich vaker 
zullen voordoen in onze vergrijzende 
samenlevingen;

Or. en

Amendement 102
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat oudere 
vrouwen vaker het risico lopen tot 
armoede te vervallen als gevolg van 
loopbaanonderbrekingen om zorg te 
verlenen en deeltijd- en laagbetaald werk, 
of de arbeidsmarkt voorgoed te verlaten 
en daarmee minder pensioenrechten op te 
bouwen1 bis; overwegende dat van met 
name vrouwen in de oudste 
leeftijdscategorie die door Eurostat is 
beoordeeld (75-plussers) in 2018 23,3 % te 
maken kreeg met armoede en 
maatschappelijke uitsluiting, een 
percentage dat hoger ligt dan het EU-
gemiddelde voor alle leeftijdsgroepen; 
overwegende dat het overeenkomstige 
risico voor oudere vrouwen in de 
beroepsgeschikte leeftijd (tussen de 55 en 
64 jaar in 2018) 24,4 % bedraagt;
_________________
1 bis “Ageing Europe: Looking at the lives 
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of older people in the EU”, Eurostat, 
2019.

Or. en

Amendement 103
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn 
door de demografische veranderingen;

G. overwegende dat de demografische 
veranderingen alle regio’s treffen, maar 
grotere gevolgen heeft voor regio’s die 
reeds een achterstand hebben, waardoor 
bestaande ongelijkheden verder worden 
verergerd; overwegende dat 
plattelandsgebieden en perifere en 
ultraperifere regio’s het zwaarst te lijden 
hebben onder de ontvolking; overwegende 
dat het ontbreekt aan bewijs dat de 
demografische veranderingen 
verschillende gevolgen kunnen hebben 
voor stedelijke en plattelandsgebieden wat 
maatschappelijke uitsluiting betreft; 
overwegende dat de bevolking in sommige 
plattelandsgebieden juist minder risico op 
armoede en maatschappelijke uitsluiting 
loopt dan die in stedelijke gebieden1 bis;
_________________
1 bis Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, “Demographic outlook of the 
European Union”, maart 2020, blz. 16.

Or. en

Amendement 104
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen;

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen, maar dat 
deze niet voor alle landen en regio’s 
dezelfde gevolgen hebben; overwegende 
dat met name jongeren en vrouwen uit 
deze gebieden wegtrekken1 bis;
_________________
1 bis “Demographic trends in EU regions”, 
Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, 2019.

Or. en

Amendement 105
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen;

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen, met een 
betrekkelijk hoog aandeel van ouderen in 
de EU die op het platteland wonen;

Or. en

Amendement 106
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
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de demografische veranderingen; de demografische veranderingen die zo tot 
de isolatie van ouderen kunnen bijdragen;

Or. fr

Amendement 107
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen;

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen en sociale 
ongelĳkheden;

Or. pt

Amendement 108
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat plattelands- en 
perifere gebieden zwaar getroffen zijn door 
de demografische veranderingen;

G. overwegende dat plattelands-, 
eiland- en perifere gebieden zwaar 
getroffen zijn door de demografische 
veranderingen;

Or. en

Amendement 109
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat ouderen een 
groter risico lopen op armoede dan de 
bevolking in het algemeen (14,2 % in 
2017); overwegende dat in de EU als 
geheel het aandeel gepensioneerde 
vrouwen die het risico lopen tot armoede 
te vervallen tussen 2010 en 2017 ongeveer 
twee tot drie procentpunten hoger lag dan 
het percentage voor gepensioneerde 
mannen1 bis;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190115-
1#:~:text=In%202017%20the%20proporti
on%20of,figure%20of%2013.8%20%25%
20in%202016.&text=In%20most%20of%
20the%2027,between%2010%20%25%20
and%2025%20%25

Or. en

Amendement 110
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het aantal 
senioren (80 jaar en ouder) tussen 2010 
en 2030 zal toenemen met 57,1 %1 bis, met 
ingrijpende gevolgen voor het 
socialezekerheidsstelsel;
_________________
1 bis Eurostat-basisscenario.

Or. pl

Amendement 111
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Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de 
lockdownmaatregelen in verband met 
COVID-19 en de economische recessie 
onevenredig grote gevolgen hebben voor 
vrouwen vanwege de ongelijke verdeling 
van zorgtaken, sectorale specialisatie en 
een toename van huiselijk geweld;

Or. en

Amendement 112
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat ruim een 
op de vier vrouwen tussen de 50 en 
64 jaar, en 17 % van de vrouwen boven de 
65 jaar ten minste eenmaal per week 
mantelzorg verleent; overwegende dat 
mantelzorg samengaat met een hoger 
risico op sociaal isolement, armoede en 
maatschappelijke uitsluiting alsook een 
slechte gezondheid; overwegende dat 
hieruit blijkt dat de diensten voor 
langdurige zorg en hulp in vele lidstaten 
tekortschieten;

Or. en

Amendement 113
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
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Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat in de periode 
2000-2015 de bevolking in de 
leeftijdscategorie van 60 jaar en ouder in 
de steden met 68 % is toegenomen en in 
plattelandsgebieden met 25 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat ontvolking en 
vergrijzing grote gevolgen zullen hebben 
voor de belastingopbrengst, de financiën, 
toereikende pensioenen en de diensten 
van de gezondheidszorg1 bis; overwegende 
dat het verbeteren van de toegang tot 
betaalbare en goede kinderopvang en 
zorgdiensten voor ouderen en andere 
afhankelijke personen van het 
allergrootste belang is voor het 
verwezenlijken van een gelijke participatie 
van vrouwen en mannen in arbeid, 
onderwijs en scholing;
_________________
1 bis Eurostat regional yearbook 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-statistical-books/-/KS-HA-19-001

Or. en
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Amendement 115
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat EPSON voorspelt 
dat de bevolking in Europese 
agglomeraties tegen 2050 met 
24,1 miljoen mensen zal toenemen, wat 
neerkomt op bijna de helft van de totale 
EU-bevolking, en dat de 
plattelandsbevolking met 7,9 miljoen 
mensen zal afnemen;

Or. pl

Amendement 116
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat oudere vrouwen 
in het algemeen vaker dan mannen de 
grootste moeite hebben om zich toegang te 
verschaffen tot basisgoederen en -
diensten, zoals diensten van de 
gezondheidszorg, langdurige zorg en 
fatsoenlijke huisvesting, vanwege 
uiteenlopende factoren als de loonkloof 
tussen mannen en vrouwen en de 
pensioenkloof, de toegenomen 
levensverwachting bij vrouwen of het 
grotere aandeel alleenstaande 
vrouwen1 bis;
_________________
1 bis “Ageing Europe: Looking at the lives 
of older people in the EU”, Eurostat, 
2019.
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Or. en

Amendement 117
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

Schrappen

Or. pt

Amendement 118
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting; overwegende dat de 
uitsluiting van ouderen nog is verergerd 
door de lockdown- en sociale maatregelen 
die sommige lidstaten in verband met de 
uitbraak van COVID-19 hebben 
getroffen;

Or. en

Amendement 119
Ádám Kósa



AM\1215098NL.docx 63/151 PE658.865v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting, en overwegende dat 
drempelvrije technologieën kunnen 
helpen deze uitdagingen te overwinnen;

Or. hu

Amendement 120
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

I. overwegende dat ouderen 
waarschijnlijk aanpassingsmoeilijkheden 
zullen ervaren bij de overstap naar het 
digitale tijdperk, omdat zij niet over de 
noodzakelijke vaardigheden beschikken of 
geen toegang hebben tot internet en 
moderne technologieën en daardoor 
kwetsbaarder zijn voor uitsluiting en 
werkloosheid;

Or. en

Amendement 121
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement
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I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en onvoldoende 
kennis te hebben van moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

Or. en

Amendement 122
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

I. overwegende dat slechts 35 % of 
personen in de leeftijd tussen 55-74 jaar 
over elementaire digitale vaardigheden 
beschikt, tegenover 82 % van de personen 
in de leeftijd tussen 16-24 jaar1 bis; 
overwegende dat ouderen daardoor 
kwetsbaarder zijn voor uitsluiting, met 
inbegrip van digitale uitsluiting;

_________________
1 bis Europese Commissie, The Digital 
Economy and Society Index (DESI) 2020, 
blz. 52. 

Or. en

Amendement 123
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement
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I. overwegende dat ouderen het 
meeste risico lopen onvoldoende toegang 
te hebben tot internet en moderne 
technologieën en daardoor kwetsbaarder 
zijn voor uitsluiting, met inbegrip van 
digitale uitsluiting;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. sl

Amendement 124
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat vrouwen van 
oudsher een groter risico lopen op 
armoede en een bescheiden pensioen, met 
name vrouwen boven de 65 jaar, die vaak 
een pensioen ontvangen dat om diverse 
redenen nauwelijks boven het 
bestaansminimum ligt, zoals de gapende 
loonkloof tussen mannen en vrouwen, die 
direct van invloed is op de 
pensioenrechten, het feit dat zij hun 
loopbaan hebben onderbroken of 
opgegeven om voor hun gezin te zorgen, 
of het feit dat zij zonder beloning en 
zonder sociale verzekeringen in het bedrijf 
van hun man hebben gewerkt, met name 
in de zaken- en de landbouwsector, en dat 
in tijden van economische recessie vaak 
over het hoofd wordt gezien dat het risico 
om tot armoede te vervallen voor deze 
vrouwen nog groter is en zij daardoor nog 
minder in staat zijn gebruik te maken van 
diensten voor zichzelf; overwegende dat 
vrouwen vaker zorg nodig hebben; 
overwegende dat vrouwen minder 
verdienen en daardoor minder pensioen 
ontvangen;

Or. en
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Amendement 125
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de Raad op het 
punt staat de conclusies van de Raad over 
mensenrechten, participatie en het welzijn 
van ouderen in het tijdperk van 
digitalisering aan te nemen,

Or. en

Amendement 126
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat een groeiend 
aantal ouderen in de Europese Unie 
alleen woont, met name oudere vrouwen 
(40,4 % van de vrouwen tegenover 22,4 % 
van de mannen), en daarmee een 
bijzonder kwetsbare groep vormt met een 
groter risico op armoede en 
maatschappelijke uitsluiting1 bis, 
aangezien zij naar verhouding meer geld 
kwijt zijn aan het in stand houden van 
hun huishouden, en een groter risico 
lopen op sociaal isolement en 
eenzaamheid, met de gevaren voor de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 
van dien;
_________________
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1 bis “Ageing Europe: Looking at the lives 
of older people in the EU”, Eurostat, 
2019.

Or. en

Amendement 127
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst 15 % is gedaald, 
met een vergrijzing en in extreme gevallen 
een snelle ontvolking van regio’s tot 
gevolg;

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s, vanwege beleid resulterend in 
devaluatie van arbeid en inkomen, het 
stopzetten van openbare diensten, 
desinvestering in vervoersinfrastructuur 
en ontmanteling van productieve 
activiteiten, het aantal inwoners in de 
periode 1998-2018 met maar liefst 15 % is 
gedaald, met een vergrijzing en in extreme 
gevallen een snelle ontvolking van regio’s 
tot gevolg;

Or. pt

Amendement 128
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst 15 % is gedaald, 
met een vergrijzing en in extreme gevallen 
een snelle ontvolking van regio’s tot 
gevolg;

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst 15 % is gedaald, 
met een vergrijzing en in extreme gevallen 
een snelle ontvolking van regio’s tot 
gevolg; overwegende dat dit verschijnsel 
een krimpende beroepsbevolking tot 
gevolg heeft, waardoor gemeenten en 
dorpen in EU-regio’s het gevaar lopen 
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volledig te verdwijnen;

Or. en

Amendement 129
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst 15 % is gedaald, 
met een vergrijzing en in extreme gevallen 
een snelle ontvolking van regio’s tot 
gevolg;

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst 15 % is gedaald; 
overwegende dat snelle demografische 
veranderingen hoge aanpassingskosten 
tot gevolg hebben; overwegende dat bijna 
twee derde van de regio’s met een snel 
krimpende bevolking wordt gekenmerkt 
door een laag bbp per hoofd van de 
bevolking1 bis;

_________________
1 bis Europese Commissie, “De gevolgen 
van demografische veranderingen”, 
werkdocument van de diensten van de 
Commissie, juni 2020, blz. 42.

Or. en

Amendement 130
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst 15 % is gedaald, 

J. overwegende dat in een aantal EU-
regio’s het aantal inwoners in de periode 
1998-2018 met maar liefst tot 15 % is 
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met een vergrijzing en in extreme gevallen 
een snelle ontvolking van regio’s tot 
gevolg;

gedaald, met een vergrijzing en in extreme 
gevallen een snelle ontvolking van regio’s 
tot gevolg;

Or. fr

Amendement 131
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat bijna de helft van 
de ouderen (65 jaar en ouder) in de EU 
aangaf moeite te hebben met ten minste 
één persoonlijke activiteit of 
huishoudelijke activiteit; overwegende dat 
bijna twee vijfde van de ouderen die 
moeite hebben met het uitvoeren van hun 
persoonlijke activiteiten aangaf een 
gebrek aan hulp bij deze activiteiten te 
hebben; overwegende dat meer dan een 
derde van de oudere bevolking in de EU 
die moeite heeft met het uitvoeren van 
huishoudelijke activiteiten aangaf een 
gebrek aan hulp bij deze activiteiten te 
hebben1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Disability_stati
stics_-
_elderly_needs_for_help_or_assistance

Or. pl

Amendement 132
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat uit statistieken 
over de tijdbesteding per gender blijkt dat 
de zorgtaken in heel Europa ongelijk zijn 
verdeeld; overwegende dat in weerwil van 
de aanzienlijke nationale verschillen in 
verband met de verstrekte welzijns- en 
maatschappelijke diensten alsook 
verschillen in de arbeidsparticipatie onder 
vrouwen, vrouwen in onevenredige mate 
de last van de zorg dragen, hetgeen 
verregaande gevolgen heeft voor hun 
prestaties op de arbeidsmarkt en 
beslissingen omtrent hun vruchtbaarheid;

Or. en

Amendement 133
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de 
mensenrechten universeel en 
onvervreemdbaar, ondeelbaar, onderling 
afhankelijk en nauw met elkaar 
verbonden zijn en toebehoren aan alle 
mensen en alle generaties, zonder 
discriminatie op welke grond dan ook, 
waaronder gender, seksuele gerichtheid, 
ras, etnische afkomst, handicap, 
gezondheid of sociaaleconomische 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 134
Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat ouderen 
waardevol zijn voor de samenleving en 
daarom effectief in de grootst mogelijke 
mate aan de maatschappij moeten 
deelnemen en hun leven met waardigheid 
en zo onafhankelijk mogelijk moeten 
leven, ook degenen met een handicap;

Or. hu

Amendement 135
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het van vitaal 
belang is dat er weer adequate cijfers van 
de generatiewissel komen om het 
economische evenwicht en het sociale 
welzijn te waarborgen door een sterke 
gezinsstructuur te bevorderen die ook 
ouderenzorg mogelijk maakt;

Or. es

Amendement 136
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat ook bijzondere 
aandacht moet worden besteden aan hoge 
ouderdom om, wanneer dat nodig is, 
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personen te helpen die niet meer 
zelfstandig kunnen leven en te voorkomen 
dat zij in een isolement terechtkomen;

Or. fr

Amendement 137
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de coronacrisis 
het belang van ondersteuning en 
versnelling van de groene en digitale 
transitie, alsook de transitie in de zorg, 
heeft aangetoond, zodat niemand wordt 
achtergelaten;

Or. en

Amendement 138
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het percentage 
gepensioneerden van boven de 65 dat het 
risico loopt in armoede te vervallen, 
gestaag stijgt sinds 2013;

Or. en

Amendement 139
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat ouderen een 
bijdrage leveren aan de maatschappij en 
dat tijdens de COVID-19-pandemie zijn 
blijven doen, als werknemers, 
mantelzorgers of vrijwilligers; 
overwegende dat bijvoorbeeld veel 
gepensioneerden met een medisch beroep 
weer aan het werk zijn gegaan om mee te 
helpen bij het beteugelen van de 
pandemie; overwegende dat 
mantelzorgers (voor het merendeel 
vrouwen) tijdens de pandemie een tandje 
hebben bijgezet ter compensatie van de 
beperkingen in het onderwijs, de 
kinderopvang en de langdurige zorg;

Or. en

Amendement 140
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat oudere vrouwen 
door bepaalde ziekten en aandoeningen, 
zoals longkanker, diabetes, depressies of 
hart- en vaatziekten, anders worden 
getroffen dan mannen, en dat zij zwaarder 
worden getroffen door ziekten als 
borstkanker, osteoporose, incontinentie of 
dementie; overwegende dat vergrijzing 
betekent dat dergelijke ziekten in de 
toekomst waarschijnlijk meer zullen 
voorkomen;

Or. en

Amendement 141
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Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende de voortdurende 
daling van het geboortecijfer en de 
stijging van de levensverwachting, wat 
een nadelig effect heeft doordat de 
bevolkingspiramide wordt omgekeerd;

Or. es

Amendement 142
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat het aanpakken 
van demografische uitdagingen geenszins 
betekent dat de reproductieve rechten en 
reproductieve autonomie van personen 
mogen worden ondergraven;

Or. en

Amendement 143
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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J quater. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie eens te meer het 
tekort aan fatsoenlijke huisvesting, 
hoogwaardige zorgfaciliteiten en 
voldoende zorg- en ondersteunende 
voorzieningen heeft aangetoond;

Or. en

Amendement 144
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat de 
bevordering van het geboortecijfer het 
noodzakelijk goed is om de 
bevolkingspiramide in evenwicht te 
kunnen brengen; 

Or. es

Amendement 145
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quinquies. overwegende dat bij het 
herstel van de EU met uitzicht op een 
eerlijkere, inclusievere en veerkrachtigere 
samenleving waarin niemand wordt 
achtergelaten, een beroep moet worden 
gedaan op de solidariteit tussen de 
generaties;

Or. en
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Amendement 146
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J sexies. overwegende dat de 
toegang tot hoogwaardige openbare 
voorzieningen een bepalende factor is 
voor de kwaliteit van leven;

Or. en

Amendement 147
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging J septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J septies. overwegende dat de 
economische en sociale gevolgen van 
demografische veranderingen de 
noodzaak van robuustere 
socialezekerheids- en zorgstelsels 
onderstrepen;

Or. en

Amendement 148
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Ontwerpresolutie
Kopje 2

Ontwerpresolutie Amendement

Gezondheid Gezondheid en zorg

Or. en

Amendement 149
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat de ethische 
risico’s waarmee het gebruik van 
technologie in de gezondheidszorg 
gepaard gaat, altijd in aanmerking 
moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 150
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat alle 
beleidsterreinen waar de aanpak van 
demografische kansen en uitdagingen een 
rol speelt, vanuit een inclusieve, op 
rechten en bewijs gestoelde en 
mensgerichte benadering moeten worden 
ingevuld, de beginselen van gelijkheid, 
met name gendergelijkheid, en non-
discriminatie moeten aanhouden en de 
rechten van vrouwen moeten waarborgen, 
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met inbegrip van hun seksuele, 
reproductieve en economische rechten; 
overwegende dat het beleid en de 
maatregelen van de Unie inzake 
vergrijzing en demografische verandering 
volledig in lijn met de EU-strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025 dienen te 
zijn; overwegende dat demografische 
uitdagingen sterk gekoppeld zijn aan 
genderongelijkheden, maar dat 
gendermainstreaming nog steeds 
onvoldoende wordt meegenomen bij 
beleidsrespons;

Or. en

Amendement 151
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Overweging J ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J ter. overwegende dat er in de Europese 
Unie meer dan 80 miljoen personen met 
een handicap zijn en dat het merendeel 
van hen vrouwen en meisjes zijn; 
overwegende dat de meeste handicaps bij 
het ouder worden ontstaan; overwegende 
dat personen met een handicap meer 
risico lopen in armoede te vervallen; 
overwegende dat het percentage vrouwen 
met een handicap in alle lidstaten dat te 
maken heeft met ernstige materiële 
deprivatie hoger is dan van vrouwen 
zonder handicap; overwegende dat 
vergrijzingsbeleid moet voorzien in de 
bescherming en maatschappelijke inclusie 
van personen met een handicap, alsook 
van hun toegang tot de arbeidsmarkt en 
voorzieningen;

Or. en
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Amendement 152
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Overweging J quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J quater. overwegende dat 
Europeanen over het algemeen langer, 
gezonder en veiliger leven; overwegende 
dat de levensverwachting bij geboorte de 
afgelopen vijftig jaar met ongeveer tien 
jaar is gestegen; overwegende dat gender 
een belangrijke factor is bij vergrijzing, 
aangezien de levensverwachting van 
vrouwen gemiddeld 5,5 jaar langer is dan 
van mannen; overwegende dat de 
levensverwachting bij geboorte in 2018 
78,2 jaar bedroeg voor mannen en 
83,7 jaar voor vrouwen1 bis; overwegende 
dat de levensverwachting bij geboorte in 
2070 wordt geschat op 86,1 jaar voor 
mannen en 90,3 jaar voor vrouwen; 
overwegende dat de kloof tussen een 
gezonde levensverwachting voor mannen 
en vrouwen blijkens cijfers van Eurostat 
veel smaller is: 63,7 jaar voor mannen 
tegen 64,2 jaar voor vrouwen, wat 
impliceert dat vergrijzing en de 
zorgbehoeften van een vergrijzende 
bevolking een gendergelijkheidskwestie 
zijn; overwegende dat er tussen de 
lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan 
betreffende de kloof tussen de 
levensverwachting bij geboorte van 
vrouwen en van mannen; overwegende 
dat oudere vrouwen ten gevolge van de 
traditionele verdeling tussen werk en 
gezin vaker afhankelijk zijn van het 
inkomen van hun partner, dat dit 
gevolgen heeft voor de pensioenrechten 
van vrouwen en dat zij vanwege zorgtaken 
en lagere lonen meestal een lager 
inkomen hebben dan oudere mannen;
1 bis Eurostat. “Ageing Europe. Looking at 
the lives of older people in the EU” 
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(2019).

Or. en

Amendement 153
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts 
één op negen personen verklaart hier geen 
last van te hebben;

K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts 
één op negen personen verklaart hier geen 
last van te hebben; 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 
werk; overwegende dat circa een kwart 
van de bevolking van de Unie in 2018 
langdurige beperkingen door 
gezondheidsproblemen ondervond1 bis; 
overwegende dat er in de EU naar 
schatting 100 miljoen personen met een 
handicap zijn;
_________________
1 bis Eurostat, “Functional and activity 
limitations statistics”, november 2019.

Or. en

Amendement 154
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
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Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts 
één op negen personen verklaart hier geen 
last van te hebben;

K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts 
één op negen personen verklaart hier geen 
last van te hebben; overwegende dat 
ongeveer 15 % van alle volwassenen 
boven de 60 jaar last heeft van een 
geestelijke stoornis;

Or. en

Amendement 155
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts 
één op negen personen verklaart hier geen 
last van te hebben;

K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat slechts 
één op negen personen verklaart hier geen 
last van te hebben, en overwegende dat tal 
van handicaps op latere leeftijd ontstaan 
of meer uitgesproken worden;

Or. hu

Amendement 156
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement
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K. overwegende dat uit het Europees 
gezondheidsonderzoek door middel van 
interviews (EHIS) blijkt dat de meeste 
ouderen klachten hebben in verband met 
chronische ziekten of kwalen en dat 
slechts één op negen personen verklaart 
hier geen last van te hebben;

K. overwegende dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie gezond 
ouder worden definieert als het proces 
van ontwikkeling en behoud van het 
functionele vermogen dat welzijn op latere 
leeftijd mogelijk maakt;

Or. pt

Amendement 157
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat alle lidstaten en 
de EU het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake de rechten van personen 
met een handicap hebben ondertekend en 
dus wettelijk verplicht zijn om 
persoonlijke autonomie, non-
discriminatie, volledige en effectieve 
participatie in de maatschappij, gelijke 
kansen en toegankelijkheid te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 158
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat de 
genderspecifieke loonkloof 16 % bedraagt 
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en de genderspecifieke pensioenkloof 
gemiddeld 37 %;

Or. en

Amendement 159
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat geweld tegen 
oudere vrouwen een veelal miskend en 
onvoldoende onderzocht verschijnsel is en 
dat het risico op geweld door onder meer 
isolement ten gevolge van de 
lockdownmaatregelen tijdens de pandemie 
is toegenomen; overwegende dat het in de 
context van de vergrijzing van de 
bevolking nog minder acceptabel is dat er 
geen nader onderzoek naar dergelijk 
misbruik wordt gedaan;

Or. en

Amendement 160
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat er een correlatie 
tussen gezondheidsperceptie en inkomen 
bestaat; overwegende dat in 2017 minder 
dan een derde (32,4 %) van de ouderen in 
het eerste inkomenskwintiel (20 % van de 
bevolking met de laagste inkomens) hun 
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gezondheid als goed of zeer goed 
bestempelde, terwijl dat 54,7 % was onder 
ouderen die tot de 20 % met de hoogste 
inkomens behoorde 1 bis;
_________________
1 bis Eurostat, “Ageing Europe: Looking at 
the lives of older people in the EU”, 2019, 
blz. 53.

Or. en

Amendement 161
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging K quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K quater. overwegende dat 
neurodegeneratieve ziekten, zoals 
Alzheimer en andere vormen van 
dementie, in de meeste Europese landen 
niet altijd als zodanig worden 
gediagnosticeerd; overwegende dat er een 
duidelijke indicatie is dat het huidige 
aantal van 9 miljoen bevestigde gevallen 
van dementie tegen 2050 verdubbeld zal 
zijn1 bis;
_________________
1 bis Alzheimer Europe, “Dementia in 
Europe Yearbook 2019: Estimating the 
prevalence of dementia in Europe”, 2020. 

Or. en

Amendement 162
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
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Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn;

Schrappen

Or. fr

Amendement 163
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn;

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn uit leeftijds- en 
sociaal oogpunt en dat daarom 
standpunten op basis van stereotypen en 
vooroordelen die belemmerend werken, 
moeten worden vermeden; overwegende 
dat portrettering structurerende 
sociologische veranderingsprocessen aan 
het licht brengt, door de wijziging en zelfs 
devaluatie van symbolische sociale rollen 
die van oudsher met ouderen worden 
geassocieerd;

Or. pt

Amendement 164
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn;

L. overwegende dat het nodig is 
generalisaties te vermijden aangezien 
ouderen geen homogene groep zijn en hun 
levensomstandigheden, problemen en 
uitdagingen sterk uiteenlopen, 
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afhankelijk van leeftijdsgroep, gender, 
land of sociaaleconomische status;

Or. en

Amendement 165
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn;

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn en dat maatregelen 
op het niveau van de EU en de lidstaten 
moeten worden onderscheiden volgens de 
behoeften en kansen van ouderen;

Or. pl

Amendement 166
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn;

L. overwegende dat in 2018 het 
geschatte aantal gezonde levensjaren 64,2 
was voor vrouwen en 63,7 voor 
mannen1 bis;

_________________
1 bis Europese Commissie, “The impact of 
demographic change”, werkdocument van 
de diensten van de Commissie, juni 2020, 
blz. 7.

Or. en
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Amendement 167
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn;

L. overwegende dat ouderen geen 
homogene groep zijn en dat deze 
diversiteit als een meerwaarde voor onze 
samenleving moet worden gezien;

Or. en

Amendement 168
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de genderkloof 
op het gebied van onderwijs in de meeste 
Europese landen gunstig uitvalt voor 
vrouwen, maar dat vrouwen 
desalniettemin op het werk de prijs 
betalen voor hun moederschap terwijl 
vaders op de arbeidsmarkt voordelen 
genieten qua activiteitsgraad en salaris; 
overwegende dat het belangrijk is te laten 
zien voor welke moeilijkheden vrouwen 
zich gesteld zien bij het combineren van 
moederschap en carrière, waardoor ze 
minder opties hebben voor zowel het 
moederschap als hun carrière; 
overwegende dat het evenwicht vinden 
tussen carrière en moederschap er vaak 
toe leidt dat vrouwen pas later moeder 
worden, waardoor het potentiële aantal 
kinderen afneemt of meer vrouwen 
kinderloos blijven; overwegende dat al 
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deze factoren ertoe leiden dat het 
vruchtbaarheidscijfer achterblijft bij de 
voortplantingssnelheid, met vergrijzing 
van de bevolking tot gevolg;

Or. en

Amendement 169
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat ouderen door 
COVID-19 een hoger risico op ernstige 
ziekten en overlijden lopen en met 
leeftijdsdiscriminatie kunnen worden 
geconfronteerd; overwegende dat oudere 
vrouwen in het bijzonder aan COVID-19 
worden blootgesteld aangezien zij het 
merendeel uitmaken van de ouderen die 
zorg nodig hebben en vaak ook nog eens 
voor oudere familieleden zorgen;

Or. en

Amendement 170
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie 
van hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

Schrappen

Or. en
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Amendement 171
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

M. overwegende dat 
hulpbehoevendheid toeneemt door het 
ouder worden, maar ook door andere 
factoren, zoals sociaaleconomische en 
milieuomstandigheden, het 
onderwijsniveau en interpersoonlijke 
relaties; overwegende dat er over de 
realiteit voor ouderen geen 
gestructureerde kennis voorhanden is, op 
het niveau van de lidstaten noch dat van 
de EU, die afhankelijkheidsratio’s in 
verband brengt met inkomen, 
universaliteit van openbare diensten, 
toegankelijkheid en mobiliteit, of niveaus 
van sociale, culturele en politieke 
participatie;

Or. pt

Amendement 172
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid en de daaruit 
voortvloeiende 
(gezondheids)zorgbehoeften toenemen 
met de leeftijd en overwegende dat het 
overgrote deel van de zorg voor 
hulpbehoevende ouderen wordt verleend 
door (meestal onbetaalde) mantelzorgers 
die vaak zelf ook de zestig gepasseerd zijn;
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Or. en

Amendement 173
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

M. overwegende dat de prevalentie van 
zorg- en steunbehoeften toeneemt met de 
leeftijd; overwegende dat de zorg- en 
steunbehoeften uiteenlopen en dat de 
geschikte manieren om autonomie en 
zelfstandigheid te verzekeren ook 
verschillen;

Or. en

Amendement 174
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd; overwegende dat deze hoger is bij 
mensen tussen 80 en 85 jaar in 
vergelijking met de prevalentie onder 
jongeren;

Or. pl

Amendement 175
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

M. overwegende dat de prevalentie van 
hulpbehoevendheid en de zorg- en 
steunbehoeften toenemen met de leeftijd;

Or. en

Amendement 176
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de prevalentie 
van hulpbehoevendheid toeneemt met de 
leeftijd;

M. overwegende dat het aantal 
mensen die afhankelijk zijn van de hulp 
van anderen toeneemt met de leeftijd;

Or. sl

Amendement 177
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat de mantelzorg 
(alsook de formele zorg) onder druk staat 
vanwege een combinatie van 
demografische ontwikkelingen (zoals 
lagere geboortecijfers, kleinere gezinnen, 
toegenomen mobiliteit, meer werkende 
vrouwen en een langer arbeidzaam leven) 
en een tekort aan zorgpersoneel;

Or. en

Amendement 178
Christine Anderson
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namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat ten gevolge van 
COVID-19 veel ouderen geen essentiële 
zorg en steun meer krijgen (vooral 
vrouwen, die oververtegenwoordigd zijn in 
de groep ouderen), waarschijnlijk vaker 
langdurige zorg nodig zullen hebben en 
door hun beperkte inkomen meer risico 
lopen om in armoede te vervallen en aan 
maatschappelijke uitsluiting ten prooi te 
vallen1 bis;
_________________
1 bis “Policy Brief: The Impact of COVID-
19 on older persons”, Verenigde Naties, 
2020.

Or. en

Amendement 179
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid is;

Schrappen

Or. pt

Amendement 180
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging N
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Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
is;

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
is en dat de complexe realiteit in elke 
lidstaat dit in stand lijkt te houden;

Or. fr

Amendement 181
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
is;

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
is; overwegende dat ouder zijn niet 
gelijkstaat aan hulpbehoevend zijn;

Or. en

Amendement 182
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
is;

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van de afhankelijkheid 
van de hulp van anderen is;

Or. sl

Amendement 183
Tatjana Ždanoka
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Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van hulpbehoevendheid 
is;

N. overwegende dat er in de EU geen 
uniforme definitie van een 
hulpbehoevende persoon is;

Or. en

Amendement 184
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 
van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 
van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek 
aan bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 185
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 
van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 

O. overwegende dat een effectieve, 
strategie voor actief ouder worden een 
positief effect kan hebben op ouderen, de 
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van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek 
aan bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

samenleving en de economie in het 
algemeen;

Or. en

Amendement 186
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 
van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 
van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

O. overwegende dat veel ouderen 
mogelijk niet van beleidsmaatregelen voor 
actief ouder worden kunnen profiteren als 
gevolg van hun gezondheidstoestand, een 
gebrek aan stimulans of gewoonten om 
zich op regelmatige basis bezig te houden 
met lichamelijke, geestelijke, sociale of 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook financiële 
beperkingen of een gebrek aan bezigheden 
die zijn aangepast aan de behoeften van 
ouderen;

Or. en

Amendement 187
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 

O. overwegende dat sommige ouderen 
niet kunnen genieten van regelmatige 
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van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 
van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek 
aan bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

lichamelijke activiteiten, voor een gezonde 
besteding van hun vrije tijd, zonder 
toegang tot culturele of sportieve 
activiteiten; overwegende tegelijkertijd dat 
degenen die hulpbehoevend zijn, geen 
toegang hebben tot fysiotherapie of 
andere oplossingen voor hun specifieke 
behoeften;

Or. pt

Amendement 188
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 
van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 
van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

O. overwegende dat veel ouderen 
mogelijk niet van (beleids)maatregelen 
voor actief ouder worden kunnen 
profiteren, onder meer als gevolg van hun 
gezondheidstoestand, een gebrek aan 
regelmatige lichamelijke en recreatieve 
activiteiten, belemmeringen bij de toegang 
tot sportfaciliteiten en fysiotherapiecentra, 
alsook een gebrek aan bezigheden die 
specifiek zijn toegespitst op de psychische 
en lichamelijke conditie van ouderen;

Or. en

Amendement 189
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement
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O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 
van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 
van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

O. overwegende dat veel ouderen 
mogelijk niet van beleidsmaatregelen voor 
actief ouder worden kunnen profiteren als 
gevolg van hun gezondheidstoestand, een 
gebrek aan prikkels om zich op 
regelmatige basis bezig te houden met 
lichamelijke, geestelijke, sociale of 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

Or. en

Amendement 190
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen 
van tijdsbesteding, onder meer als gevolg 
van hun gezondheidstoestand, een gebrek 
aan gewoonten om zich op regelmatige 
basis bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

O. overwegende dat ouderen mogelijk 
geen gebruik kunnen maken van 
programma’s voor actief ouder worden, 
onder meer als gevolg van de plaats waar 
zij wonen, hun gezondheidstoestand, een 
gebrek aan regelmatige lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

Or. en

Amendement 191
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Overweging O
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Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat ouderen de 
voorkeur geven aan “passieve” vormen van 
tijdsbesteding, onder meer als gevolg van 
hun gezondheidstoestand, een gebrek aan 
gewoonten om zich op regelmatige basis 
bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

O. overwegende dat een aanzienlijk 
aantal ouderen de voorkeur geeft aan 
“passieve” vormen van tijdsbesteding, 
onder meer als gevolg van hun 
gezondheidstoestand, een gebrek aan 
gewoonten om zich op regelmatige basis 
bezig te houden met lichamelijke en 
recreatieve activiteiten, belemmeringen bij 
de toegang tot sportfaciliteiten en 
fysiotherapiecentra, alsook een gebrek aan 
bezigheden die zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen;

Or. en

Amendement 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat ouderen met een 
handicap te kampen hebben met 
schendingen van hun rechten of met 
belemmeringen die beweging in de weg 
staan, veroorzaakt door een combinatie 
van validisme en leeftijdsdiscriminatie; 
overwegende dat dergelijke schendingen 
en belemmeringen te wijten zijn aan 
stigma’s en stereotyperingen, 
discriminerende wetgeving en praktijken, 
ontkenning van autonomie en 
handelingsbekwaamheid, 
institutionalisering, gebrek aan 
maatschappelijke steun, geweld en 
misbruik;

Or. en

Amendement 193
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat het creëren van 
omstandigheden voor gezond ouder 
worden en zelfredzaamheid voor vrouwen 
en mannen via een alomvattende 
benadering van ouderdom als een 
levensfase alsook het zo aanpassen van 
woon- en lokale omstandigheden dat 
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis en omgeving kunnen blijven wonen, 
systemische en individuele voordelen 
zullen opleveren;

Or. pl

Amendement 194
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 
place”) ingang vindt, hetgeen van 
cruciaal belang is voor de ruimtelijke 
ordening en de de-institutionalisering van 
de zorg;

P. overwegende dat mogelijkheden tot 
het behoud van autonomie en 
zelfstandigheid afhangen van een aantal 
voorwaarden, waaronder een 
leeftijdsvriendelijke omgeving, 
toegankelijke voorzieningen en de 
beschikbaarheid van hoogwaardige 
huisvesting of extramurale zorg;

Or. en

Amendement 195
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging P
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Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 
place”) ingang vindt, hetgeen van 
cruciaal belang is voor de ruimtelijke 
ordening en de de-institutionalisering van 
de zorg;

P. overwegende dat de mogelijkheden 
tot het behoud van autonomie en 
zelfstandigheid afhangen van een 
ruimtelijke ordening die rekening houdt 
met leeftijdsvriendelijke omgevingen, en 
van de toegankelijkheid, betaalbaarheid 
en beschikbaarheid van hoogwaardige 
huisvesting of extramurale zorg;

Or. en

Amendement 196
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 
place”) ingang vindt, hetgeen van cruciaal 
belang is voor de ruimtelijke ordening en 
de de-institutionalisering van de zorg;

P. overwegende dat zorg en steun 
gericht moeten zijn op het behoud van de 
autonomie en zelfstandigheid van 
ouderen; overwegende dat het scheppen 
van vriendelijke omgevingen en het langer 
thuis blijven wonen (“ageing in place”) in 
dit verband concepten zijn die nader 
moeten worden bestudeerd;

Or. en

Amendement 197
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 
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place”) ingang vindt, hetgeen van cruciaal 
belang is voor de ruimtelijke ordening en 
de de-institutionalisering van de zorg;

place”) ingang vindt, hetgeen van cruciaal 
belang is voor de ruimtelijke ordening en 
de de-institutionalisering van de zorg, wat 
de druk op mantelzorgers verhoogt;

Or. en

Amendement 198
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 
place”) ingang vindt, hetgeen van 
cruciaal belang is voor de ruimtelijke 
ordening en de de-institutionalisering van 
de zorg;

P. overwegende dat wat vergrijzing 
betreft op geschikte wijze moet worden 
ingespeeld op de specifieke behoeften van 
deze sociale leeftijdsgroep op het gebied 
van gezondheid en ten aanzien van het 
netwerk van ondersteunende diensten en 
uitrusting voor ouderen;

Or. pt

Amendement 199
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis te blijven wonen (“ageing in 
place”) ingang vindt, hetgeen van cruciaal 
belang is voor de ruimtelijke ordening en 
de de-institutionalisering van de zorg;

P. overwegende dat het concept om 
langer thuis in de buurt van hun naasten 
te blijven wonen (“ageing in place”) 
ingang vindt, hetgeen van cruciaal belang 
is voor de ruimtelijke ordening en de de-
institutionalisering van de zorg;

Or. fr

Amendement 200
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Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat uit onderzoek van 
Eurofound de behoefte blijkt om mensen 
met een bescheiden vraag naar 
langdurige extramurale zorg tot op zekere 
hoogte toegang te geven tot thuis- of 
extramurale zorg, niet alleen om 
mantelzorgers te ontlasten en de kwaliteit 
van leven van degenen die de zorg 
ontvangen te verbeteren, maar ook om te 
voorkomen dat er sneller vraag naar meer 
zorg ontstaat en om nieuwe behoeften 
snel te signaleren en daarnaar te 
handelen;

Or. en

Amendement 201
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat er nieuwe 
atypische arbeidsvormen ontstaan die 
weliswaar flexibiliteit bieden om 
zorgtaken uit te voeren, maar niet altijd in 
de behoeften van werkende mensen 
voorzien; overwegende dat het 
onvermogen om een zorgagenda op te 
zetten het vrouwen nog lastiger maakt om 
moederschap en werk te combineren;

Or. en

Amendement 202
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Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat ouderen meer 
risico lopen om ziek te worden en vaak een 
heviger ziekteverloop kennen, onder meer 
in het geval van COVID-19;

Q. overwegende dat investeren in de 
zorgeconomie van het grootste belang is 
om een fatsoenlijk leven voor iedereen te 
waarborgen en alle mensen in de EU te 
beschermen; overwegende dat ouderen 
zwaar getroffen werden en worden door 
complicaties en overlijden ten gevolge van 
verschillende ziekten waarbij COVID-19 
een rol speelt; overwegende dat de situatie 
betreffende de toegang tot 
diagnosticering, medische behandeling en 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
getroffenen en personeel in faciliteiten 
voor langdurige zorg dringend moet 
worden aangepakt; overwegende dat veel 
ouderen moeilijker medische 
behandelingen konden krijgen die niets 
met COVID-19 te maken hadden en dat 
zorginstellingen in het algemeen 
gedurende de pandemie op een lager pitje 
stonden of zelfs gesloten waren;

Or. en

Amendement 203
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat ouderen meer 
risico lopen om ziek te worden en vaak 
een heviger ziekteverloop kennen, onder 
meer in het geval van COVID-19;

Q. overwegende dat ouderen in het 
bijzonder zwaar getroffen zijn door de 
COVID-19-pandemie; overwegende dat de 
situatie betreffende de toegang tot 
diagnosticering, medische behandeling en 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor 
getroffenen en personeel in faciliteiten 
voor langdurige zorg dringend moet 
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worden aangepakt; overwegende dat veel 
ouderen moeilijker medische 
behandelingen konden krijgen die niets 
met COVID-19 te maken hadden en dat 
zorginstellingen in het algemeen 
gedurende de pandemie op een lager pitje 
stonden of zelfs tijdelijk gesloten waren;

Or. en

Amendement 204
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat ouderen meer 
risico lopen om ziek te worden en vaak 
een heviger ziekteverloop kennen, onder 
meer in het geval van COVID-19;

Q. overwegende dat de opeenstapeling 
van gezondheidsrisico’s, letsel en 
chronische ziekten gedurende iemands 
leven het risico op een handicap verhoogt; 
overwegende dat mensen in hogere 
leeftijdsgroepen vatbaarder zijn voor 
ziekten, onder meer COVID-19;

Or. en

Amendement 205
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat ouderen meer 
risico lopen om ziek te worden en vaak 
een heviger ziekteverloop kennen, onder 
meer in het geval van COVID-19;

Q. overwegende dat ouderen 
lichamelijk en geestelijk vatbaarder zijn 
voor ziekten en hevigere gevolgen ervan 
kennen, zoals COVID-19 laat zien;

Or. pt
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Amendement 206
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat ouderen vaker 
een huisarts of specialist nodig hebben, 
maar dat zij aangeven dat het voor hen 
moeilijker is om een beroep op medische 
voorzieningen te doen dan voor de 
gemiddelde bevolking; overwegende dat 
de kosten van medische voorzieningen en 
wachtlijsten de belangrijkste redenen zijn 
voor het feit dat niet aan medische 
behoeften wordt voldaan, vooral bij 
vrouwen vanaf 75 jaar1 bis;
_________________
1 bis Eurostat, “Ageing Europe: Looking at 
the lives of older people in the EU”, 2019, 
blz. 70. 

Or. en

Amendement 207
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat deelname aan 
verschillende sociale activiteiten, zoals 
vrijwilligerswerk, sport en hobby, alsook 
regelmatig contact met familie of vrienden 
vaak een positieve invloed hebben op de 
algehele gezondheid van ouderen en 
sociaal isolement voorkomen;
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Or. en

Amendement 208
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie de noodzaak van robuustere 
zorgstelsels en een hogere ic-capaciteit 
aantoont nu ouderen kwetsbaarder zijn;

Or. en

Amendement 209
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd;

R. overwegende dat de COVID-19-
pandemie heeft aangetoond dat het 
bestaan van universele en hoogwaardige 
openbare diensten en toegankelijke 
zorgdiensten het meest doeltreffende 
antwoord vormt op de behoeften aan hulp 
van de bevolking, waaronder die van 
ouderen, die in een aantal 
omstandigheden bij de toegang tot 
medische diensten en zorgverlening te 
maken kregen en nu nog steeds te maken 
hebben met discriminatie op grond van 
leeftijd;

Or. pt

Amendement 210
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd;

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel ziekenhuizen bij hun 
beslissing wie zij wel of geen zorg zouden 
verlenen, leeftijd als een van de 
hoofdcriteria hanteerden; overwegende 
dat bij een dergelijke uitsluiting van 
patiënten uitsluitend op grond van hun 
leeftijd sprake is van discriminatie; 

Or. en

Amendement 211
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd;

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd; 
overwegende dat bij protocollen die 
patiënten uitsluitend op grond van hun 
leeftijd van behandeling uitsluiten, sprake 
is van discriminatie;

Or. en

Amendement 212
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging R



PE658.865v01-00 108/151 AM\1215098NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd;

R. overwegende dat de hoogste 
aantallen COVID-19-besmettingen en -
doden in de EU in verpleeghuizen en 
verzorgingstehuizen, 
woongemeenschappen voor ouderen en 
personen met een handicap en andere 
maatschappelijke voorzieningen vielen;

Or. en

Amendement 213
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd;

R. overwegende dat tijdens de 
coronapandemie veel burgers bij de 
toegang tot medische diensten en 
zorgverlening te maken kregen met 
discriminatie op grond van leeftijd; 
overwegende dat velen van hen zijn 
gestorven door het gebrek aan zorg;

Or. pl

Amendement 214
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat de vergrijzing in 
de EU nieuwe uitdagingen betreffende 
gendergelijkheid met zich meebrengt, 
aangezien vrouwen nog steeds het 
merendeel van de zorg voor hun rekening 
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nemen (zowel betaald als onbetaald)1 bis; 
overwegende dat de coronacrisis deze 
situatie heeft verergerd;
_________________
1 bis “Ageing societies, migration and 
climate change bring new challenges for 
gender equality”, Europees Instituut voor 
gendergelijkheid, 2019.

Or. en

Amendement 215
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat dementie de 
hoofdoorzaak is van hulpbehoevendheid 
en handicaps onder ouderen in de 
Europese Unie, dat daar momenteel 
ongeveer 10 miljoen mensen aan lijden en 
dat de prevalentie naar verwachting tegen 
2030 verdubbeld zal zijn;

Or. en

Amendement 216
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat ouderen minder 
bestand zijn tegen extreme 
weersomstandigheden zoals 
herhaaldelijke hittegolven;

Or. pl



PE658.865v01-00 110/151 AM\1215098NL.docx

NL

Amendement 217
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat de toegang tot de 
gezondheidszorg en andere zorgverleners 
gedurende de COVID-19-pandemie zeer 
beperkt was;

Or. en

Amendement 218
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging R ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R ter. overwegende dat de toegang tot 
zorgvoorzieningen voor de seksuele en 
reproductieve gezondheid van essentieel 
belang is voor het lichamelijk, geestelijk 
en sociaal welzijn;

Or. en

Amendement 219
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Kopje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

Discriminatie op grond van leeftijd Voor het recht op waardig ouder worden

Or. pt

Amendement 220
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging R bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

R bis. overwegende dat het garanderen 
van een waardig leven neerkomt op het 
waarborgen van het recht op tijdige 
pensionering voor werknemers, waardoor 
zij een gezond en onafhankelijk pensioen 
kunnen genieten; overwegende dat het 
recht op pensionering gekoppeld moet 
worden aan arbeidstijd en niet afhankelijk 
moet zijn van schommelingen van de 
gemiddelde levensverwachting of andere 
redenen die worden aangewend om 
werknemers onder druk te zetten; 
overwegende dat het genot van pensioen 
gebaseerd moet zijn op inkomen dat 
fatsoenlijke leefomstandigheden mogelijk 
maakt, met inbegrip van bescherming van 
de gezondheid, culturele verrijking en de 
verwerving van nieuwe vaardigheden, 
zodat gepensioneerden volledig kunnen 
worden opgenomen in de sociale 
omgeving waarin zij leven;

Or. pt

Amendement 221
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging R ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

R ter. overwegende dat een waardig 
leven, met name voor ouderen, niet los 
kan worden gezien van het recht op 
toegankelijke huisvesting, in gezonde en 
comfortabele omstandigheden, zodat men 
met sociale bescherming en omgeven door 
familie oud kan worden; overwegende dat 
in een aantal situaties waarbij sprake was 
van druk door vastgoedspeculatie, 
ouderen de eersten waren die uit hun huis 
werden gezet, wat hun sociaal isolement 
en functionele afhankelijkheid heeft 
vergroot;

Or. pt

Amendement 222
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de 
loonkloof en de pensioenkloof;

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
financiële moeilijkheden te raken; 
overwegende dat het aanhoudende 
probleem van de genderspecifieke 
loonkloof, die momenteel 16 % bedraagt, 
alsook de ontoereikende 
pensioenplannen, waarin niet genoeg 
rekening is gehouden met perioden van 
zwangerschaps- of ouderschapsverlof, 
resulteren in een genderspecifieke 
pensioenkloof die vrouwen, in combinatie 
met het hoge percentage vrouwen dat in 
een laagbetaalde sector werkt waardoor ze 
niet voor hun pensioen kunnen sparen, 
extra kwetsbaar maakt om op oudere 
leeftijd in armoede te vervallen;

Or. en
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Amendement 223
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de 
loonkloof en de pensioenkloof;

S. overwegende dat vrouwen meer 
risico lopen om in armoede terecht te 
komen en aan sociale uitsluiting ten prooi 
te vallen, onder meer als gevolg van de 
genderkloof op het gebied van de 
werkgelegenheid, de loonkloof en de 
pensioenkloof, het gebrek aan 
salaristransparantie en expliciete of 
impliciete gendervooroordelen bij fiscaal 
beleid, nog verergerd door het feit dat 
vrouwen en alleenstaande ouders hun 
carrière vaker vanwege gezins- en 
zorgtaken moeten onderbreken en vaker 
in deeltijd of een onzeker dienstverband 
werken;

Or. en

Amendement 224
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de 
loonkloof en de pensioenkloof;

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om met 
armoede en sociale uitsluiting te maken te 
krijgen, vanwege de lage waarde van hun 
pensioenen, de loonkloof en de 
pensioenkloof alsook de ongelijke toegang 
tot belangrijke openbare diensten, zoals 
op het gebied van gezondheid, sociale 
zekerheid, mobiliteit en openbaar vervoer;
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Or. pt

Amendement 225
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de 
loonkloof en de pensioenkloof;

S. overwegende dat vrouwen meer 
risico lopen om in armoede terecht te 
komen, onder meer als gevolg van het 
verschil in economische ontwikkeling 
tussen de lidstaten, de loonkloof en de 
pensioenkloof, genderscheiding op de 
arbeidsmarkt, de genderzorgkloof en de 
genderkloof betreffende werktijden;

Or. en

Amendement 226
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de 
loonkloof en de pensioenkloof;

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van de loonkloof en de 
pensioenkloof, veroorzaakt door een 
lagere arbeidsparticipatie, meer 
loopbaanonderbrekingen en meer 
deeltijdwerk1 bis en tijdelijk werk1 ter door 
vrouwen;

_________________
1 bis In 2018 werkte in de EU-27 30,5 % 
van de vrouwen en 9,2 % van de mannen 
in deeltijd (Eurostat, 
Arbeidskrachtenenquête
1 ter Het aandeel tijdelijke contracten voor 
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mensen tussen 15 en 64 jaar is de 
afgelopen jaren stabiel gebleven. In 2018 
was dat 12,1 % van de totale 
werkgelegenheid. Het percentage 
vrouwen is iets hoger (13,1 %) dan voor 
mannen (11,2 %) (Eurostat)

Or. en

Amendement 227
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van het verschil in economische 
ontwikkeling tussen de lidstaten, de 
loonkloof en de pensioenkloof;

S. overwegende dat ouderen, met 
name vrouwen, meer risico lopen om in 
armoede terecht te komen, onder meer als 
gevolg van de loonkloof en de 
pensioenkloof in verband met het verschil 
in economische ontwikkeling in elk van de 
lidstaten van de Europese Unie;

Or. fr

Amendement 228
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat 
gendergelijkheidsbeleid alle vrouwen en 
alle mannen in al hun diversiteit moet 
omvatten teneinde een wezenlijke 
gelijkheid te bewerkstelligen en niet mag 
worden ingeperkt tot beleid dat alleen 
voorziet in maatregelen voor moeders en 
het evenwicht tussen werk en privé, alleen 
om demografische uitdagingen het hoofd 
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te bieden, terwijl de rechten van vrouwen 
en gendergelijkheid links blijven liggen;

Or. en

Amendement 229
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat volgens Eurostat 
in alle EU-lidstaten vrouwen een lager 
pensioen ontvangen dan mannen; 
overwegende dat vrouwen in de EU vanaf 
65 jaar een pensioen ontvangen dat 
gemiddeld 30 % lager is dan dat van 
mannen;

Or. en

Amendement 230
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging S bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

S bis. overwegende dat ouderen zich 
soms in een isolement bevinden en dat 
moet worden gezorgd voor hun sociale 
inclusie, met name in het geval van 
personen die niet meer zelfstandig kunnen 
leven;

Or. fr

Amendement 231
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden;

Schrappen

Or. pt

Amendement 232
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden;

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd, 
leeftijdsgebonden stereotyperingen en 
leeftijdsgebonden haatzaaiende 
uitlatingen in de samenleving van 
essentieel belang is om alle personen 
naarmate zij ouder worden ten volle hun 
grondrechten te laten ontplooien, zoals in 
het EU-Handvest is vastgelegd; 
overwegende dat het versterken van 
gelijke behandeling op de arbeidsmarkt en 
bij de toegang tot goederen en diensten in 
dit verband van essentieel belang is;

Or. en

Amendement 233
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de bestrijding van T. overwegende dat de succesvolle 



PE658.865v01-00 118/151 AM\1215098NL.docx

NL

discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden;

bestrijding van discriminatie op grond van 
leeftijd op de arbeidsmarkt van essentieel 
belang is voor de volwaardige 
bescherming van het recht op gelijkheid 
en non-discriminatie voor ouderen;

Or. en

Amendement 234
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden;

T. overwegende dat gegevens 
aantonen dat discriminatie op grond van 
leeftijd het prominentst voorkomt op de 
arbeidsmarkt, zowel op nationaal als Unie-
niveau1 bis;

_________________
1 bis Equinet, “Fighting Discrimination on 
the Ground of Age”, 2018, blz. 29.

Or. en

Amendement 235
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden;

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden en de waardering van 
opgedane ervaring;
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Or. fr

Amendement 236
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden;

T. overwegende dat de bestrijding van 
discriminatie op grond van leeftijd op de 
arbeidsmarkt van essentieel belang is voor 
actief ouder worden en voor meer 
solidariteit tussen de generaties;

Or. en

Amendement 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
actief ouder worden definieert als het 
proces waarbij kansen op het gebied van 
gezondheid, participatie en zekerheid 
geoptimaliseerd worden teneinde de 
kwaliteit van leven tijdens het 
verouderingsproces naar een hoger plan 
te tillen, waarbij mensen in de loop van 
hun leven hun welzijnspotentieel 
aanboren en naar behoefte, wens en 
capaciteit participeren in de maatschappij, 
terwijl zij zo nodig een beroep kunnen 
doen op afdoende bescherming, zekerheid 
en zorg;

Or. en
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Amendement 238
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. overwegende dat ouderen met een 
handicap nog meer risico lopen in 
armoede te vervallen en aan discriminatie 
ten prooi te vallen1 bis;
_________________
1 bis Verslag van de Commissie over de 
gevolgen van demografische 
veranderingen (2020), online beschikbaar 
op: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5202
0DC0241&from=NL, blz. 22.

Or. en

Amendement 239
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat agisme of 
leeftijdsdiscriminatie in de hele Unie 
voorkomt en tot uiting komt in 
institutionele stelsels, individuele 
benaderingen en de verhoudingen tussen 
de generaties;

Schrappen

Or. fr

Amendement 240
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson
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Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat agisme of 
leeftijdsdiscriminatie in de hele Unie 
voorkomt en tot uiting komt in 
institutionele stelsels, individuele 
benaderingen en de verhoudingen tussen de 
generaties;

U. overwegende dat agisme of 
leeftijdsdiscriminatie staat voor 
vooroordelen, stereotyperingen en 
discriminatie van ouderen op grond van 
hun leeftijd; overwegende dat 
leeftijdsdiscriminatie zich op verschillende 
niveaus en in verschillende vormen 
voordoet, ook in institutionele stelsels, 
individuele benaderingen en de 
verhoudingen tussen de generaties, alsook 
in zelfperceptie; overwegende dat 
leeftijdsdiscriminatie mensen van alle 
leeftijden en in alle sociale kringen kan 
overkomen; overwegende dat 
leeftijdsdiscriminatie vaak raakvlakken 
heeft met discriminatie op andere 
gronden, zoals op grond van gender, 
seksuele geaardheid, ras, etnische 
afkomst, handicap, gezondheid of sociaal-
economische status;

Or. en

Amendement 241
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging U

Ontwerpresolutie Amendement

U. overwegende dat agisme of 
leeftijdsdiscriminatie in de hele Unie 
voorkomt en tot uiting komt in 
institutionele stelsels, individuele 
benaderingen en de verhoudingen tussen de 
generaties;

U. overwegende dat agisme of 
leeftijdsdiscriminatie in de hele Unie 
voorkomt en tot uiting komt in 
institutionele stelsels, individuele 
benaderingen en de verhoudingen tussen de 
generaties; overwegende dat is aangetoond 
dat leeftijdsdiscriminatie de gezondheid 
en levensverwachting nadelig beïnvloedt, 
een volwaardige participatie aan het 
economische, sociale, culturele en 
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burgerlijke leven verhindert en 
gecorreleerd is aan paternalistische 
benaderingen van ouderen die afbreuk 
doen aan hun recht op autonomie en 
zelfstandigheid;

Or. en

Amendement 242
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging U bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U bis. overwegende dat 
leeftijdsdiscriminatie leidt tot beperking 
van de toegang van ouderen tot diensten 
of actieve deelname aan de arbeidsmarkt 
en diensten op het werk, met 
marginalisering en een gevoel van 
uitsluiting van de maatschappij als 
gevolg;

Or. pl

Amendement 243
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging U ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

U ter. overwegende dat uit een 
Eurobarometer-enquête van 2019 blijkt 
dat 40 % van de Europeanen zich op 
grond van leeftijd gediscrimineerd voelt; 
overwegende dat leeftijd door burgers 
wordt gezien als de meest voorkomende 
factor die voor problemen zorgt bij het 
vinden van een baan;

Or. pl
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Amendement 244
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat de meest 
voorkomende door ouderen in de lidstaten 
genoemde vormen van discriminatie 
betrekking hadden op belemmeringen bij 
de toegang tot de arbeidsmarkt als gevolg 
van vacatures en aanwervingsprocedures 
waarbij ouderen worden gediscrimineerd, 
ontslag en gedwongen pensionering, en 
toegang tot bancaire en 
verzekeringsdiensten;

Schrappen

Or. pt

Amendement 245
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat de meest 
voorkomende door ouderen in de lidstaten 
genoemde vormen van discriminatie 
betrekking hadden op belemmeringen bij 
de toegang tot de arbeidsmarkt als gevolg 
van vacatures en aanwervingsprocedures 
waarbij ouderen worden gediscrimineerd, 
ontslag en gedwongen pensionering, en 
toegang tot bancaire en 
verzekeringsdiensten;

V. overwegende dat de meest 
voorkomende door ouderen in de lidstaten 
genoemde vormen van discriminatie 
betrekking hadden op belemmeringen bij 
de toegang tot de arbeidsmarkt als gevolg 
van vacatures en aanwervingsprocedures 
waarbij ouderen worden gediscrimineerd, 
ontslag en gedwongen pensionering, en 
toegang tot bancaire en 
verzekeringsdiensten; overwegende dat 
leeftijdsdiscriminatie volgens de Europese 
enquête naar de arbeidsomstandigheden 
de meest voorkomende vorm van 
discriminatie op de werkplek was, dat de 
meeste werknemers in de EU en het VK 
dit wel eens hadden gemeld en dat zowel 
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jongere als oudere werknemers er vaker 
melding van maakten;

Or. en

Amendement 246
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging V

Ontwerpresolutie Amendement

V. overwegende dat de meest 
voorkomende door ouderen in de lidstaten 
genoemde vormen van discriminatie 
betrekking hadden op belemmeringen bij 
de toegang tot de arbeidsmarkt als gevolg 
van vacatures en aanwervingsprocedures 
waarbij ouderen worden gediscrimineerd, 
ontslag en gedwongen pensionering, en 
toegang tot bancaire en 
verzekeringsdiensten;

V. overwegende dat de meest 
voorkomende door ouderen in de 
Eurobarometer-enquête van 2012 
genoemde vormen van discriminatie 
betrekking hadden op de arbeidsmarkt, 
financiële producten en diensten, de 
gezondheidszorg, onderwijs, opleidingen 
en vrije tijd1 bis;

_________________
1 bis Eurobarometer, “Active Ageing”, 
januari 2012, blz. 31.

Or. en

Amendement 247
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging V bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

V bis. overwegende dat het huidige kader 
voor de internationale mensenrechten 
geen goede bescherming tegen 
leeftijdsdiscriminatie biedt; overwegende 
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dat de EU en diverse lidstaten actief 
deelnemen aan de discussie over bindende 
internationale wettelijke instrumenten om 
de rechten van ouderen te beschermen; 
overwegende dat deze internationale 
discussie actief moet worden gesteund en 
aangemoedigd;

Or. en

Amendement 248
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat ouderen het 
slachtoffer zijn van een toenemend aantal 
misdrijven en andere verontrustende 
activiteiten waarmee misbruik wordt 
gemaakt van ouderen, zoals oplichting en 
oneerlijke bedrijfspraktijken;

Schrappen

Or. pt

Amendement 249
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat ouderen het 
slachtoffer zijn van een toenemend aantal 
misdrijven en andere verontrustende 
activiteiten waarmee misbruik wordt 
gemaakt van ouderen, zoals oplichting en 
oneerlijke bedrijfspraktijken;

W. overwegende dat ouderen 
weliswaar het slachtoffer zijn van een 
aantal misdrijven, zoals geweld, misbruik 
en verwaarlozing, en andere 
verontrustende activiteiten waarmee 
misbruik wordt gemaakt van ouderen, 
zoals oplichting en oneerlijke 
bedrijfspraktijken en ontzegging van de 
handelingsbekwaamheid of de middelen 
om hun eigen zaken te regelen, maar dat 
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de prevalentie en mogelijkheden ter 
voorkoming van dit wijdverbreide 
verschijnsel van misbruik van ouderen 
nog onvoldoende zijn onderzocht;

Or. en

Amendement 250
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat ouderen het 
slachtoffer zijn van een toenemend aantal 
misdrijven en andere verontrustende 
activiteiten waarmee misbruik wordt 
gemaakt van ouderen, zoals oplichting en 
oneerlijke bedrijfspraktijken;

W. overwegende dat ouderen 
weliswaar het slachtoffer zijn van een 
aantal misdrijven, zoals geweld, misbruik 
en verwaarlozing, en andere 
verontrustende activiteiten waarmee 
misbruik wordt gemaakt van ouderen, 
zoals oplichting, oneerlijke 
bedrijfspraktijken en deprivatie, maar dat 
de prevalentie, oorzaken, strategieën en 
goede praktijken ter voorkoming van dit 
wijdverbreide verschijnsel van misbruik 
van ouderen nog onvoldoende zijn 
onderzocht;

Or. en

Amendement 251
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat ouderen het 
slachtoffer zijn van een toenemend aantal 
misdrijven en andere verontrustende 
activiteiten waarmee misbruik wordt 
gemaakt van ouderen, zoals oplichting en 
oneerlijke bedrijfspraktijken;

W. overwegende dat ouderen het 
slachtoffer zijn van een toenemend aantal 
jegens hen begane misdrijven en andere 
verontrustende activiteiten, zoals 
oplichting, oneerlijke bedrijfspraktijken, 
gewelddadige agressie en allerlei andere 
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activiteiten om misbruik van hen te 
maken;

Or. fr

Amendement 252
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging W

Ontwerpresolutie Amendement

W. overwegende dat ouderen het 
slachtoffer zijn van een toenemend aantal 
misdrijven en andere verontrustende 
activiteiten waarmee misbruik wordt 
gemaakt van ouderen, zoals oplichting en 
oneerlijke bedrijfspraktijken;

W. overwegende dat er te weinig 
gegevens zijn over fysiek en mentaal 
geweld, verwaarlozing en misbruik van 
ouderen, met inbegrip van oplichting en 
oneerlijke bedrijfspraktijken;

Or. en

Amendement 253
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

W bis. overwegende dat ouderen in veel 
exercities voor het verzamelen van 
statistieken en gegevens ontbreken, 
aangezien het gebruikelijk is boven de 
leeftijdsgrens van 65 jaar geen statistieken 
te verzamelen; overwegende dat dit niet 
meer volstaat gezien het groeiende 
aandeel van de bevolking dat een hogere 
leeftijd bereikt;

Or. en
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Amendement 254
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

W bis. overwegende dat Richtlijn 
2000/78/EG weliswaar een algemeen 
kader voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep biedt, maar dat discriminatie in 
andere sociale kringen en meervoudige 
discriminatie daarin niet aan bod komen;

Or. en

Amendement 255
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

W bis. overwegende dat de EU 
proefinitiatieven financiert, zoals 
EuROPEAN, MILCEA en WeDO, op het 
gebied van bestrijding van misdaad tegen 
ouderen;

Or. pl

Amendement 256
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
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Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Ouderen op de arbeidsmarkt Werkgelegenheid en actief ouder worden

Or. en

Amendement 257
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Overweging W bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

W bis. overwegende dat het bedrijfsleven 
en de economie vaak niet staan te 
springen om oudere werknemers op te 
leiden;

Or. en

Amendement 258
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat uit de 
Eurobarometer-enquête van 2012 bleek 
dat 60 % van de Europeanen tegen een 
verhoging van de pensioenleeftijd was;

Schrappen

Or. fr

Amendement 259
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
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Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat uit de 
Eurobarometer-enquête van 2012 bleek dat 
60 % van de Europeanen tegen een 
verhoging van de pensioenleeftijd was;

X. overwegende dat 56 % van alle 
mensen in de EU bang is dat ze op hun 
oude dag onvoldoende inkomen zullen 
hebben1 bis; overwegende dat de kans op 
het vinden van een nieuwe baan daalt 
naarmate de werkzoekende ouder wordt, 
wat op structurele belemmeringen wijst, 
met inbegrip van leeftijdsdiscriminatie1 ter; 
overwegende dat uit de Eurobarometer-
enquête van 2012 bleek dat 60 % van de 
Europeanen tegen een verhoging van de 
wettelijke pensioenleeftijd was; 
overwegende dat bijna de helft van de 
vijftigplussers liever een paar uur minder 
zou werken, afhankelijk van hun 
financiële behoeften, terwijl een 
aanzienlijk aantal gepensioneerden het 
liefst minimaal enkele uren per week zou 
willen werken1 quater; overwegende dat uit 
gegevens blijkt dat mensen die 
gepensioneerd zijn maar nog steeds 
werken tevredener over hun leven zijn 
dan gepensioneerden in het 
algemeen1 quinquies; overwegende dat het 
gevoel dat iemand een doel heeft in het 
leven in het algemeen na de leeftijd van 
50 jaar afneemt, maar veel sterker 
aanwezig blijft bij mensen die na hun 
pensioen doorwerken of meehelpen bij de 
opvang van kinderen of langdurige 
zorg1 sexies;
_________________
1 bis Eurofound, Europees onderzoek 
inzake levenskwaliteit, 2016, blz. 79.
1 ter Eurofound, Europees onderzoek 
inzake levenskwaliteit, 2016, blz. 77.
1 quater Eurofound, Pensionering, april 
2020, 
https://www.eurofound.europa.eu/nl/topic
/retirement
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1 quinquies Eurofound, Europees onderzoek 
inzake levenskwaliteit, 2016, blz. 15.
1 sexies Eurofound, Europees onderzoek 
inzake levenskwaliteit, 2016, blz. 26. 

Or. en

Amendement 260
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging X

Ontwerpresolutie Amendement

X. overwegende dat uit de 
Eurobarometer-enquête van 2012 bleek 
dat 60 % van de Europeanen tegen een 
verhoging van de pensioenleeftijd was;

X. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van ouderen de 
afgelopen jaren aanzienlijk is 
toegenomen; overwegende dat nog steeds 
één op de twee personen tussen de 55 en 
64 jaar geen werk heeft, met een grote 
genderkloof; overwegende dat langer 
werken gepaard gaat met bedrijfsbeleid 
om de inzetbaarheid te vergroten en 
werknemers in staat moet stellen om 
langer te blijven werken; overwegende dat 
het aantal werkloze ouderen dat in dienst 
wordt genomen echter extreem laag is en 
dat ouderen een groot risico lopen om 
langdurig werkloos te worden; 
overwegende dat armoede en sociale 
uitsluiting voor personen tussen de 55 en 
64 jaar hoger is dan het EU-gemiddelde;

Or. en

Amendement 261
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Overweging X bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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X bis. overwegende dat het bestrijden van 
werkloosheid onder ouderen in de EU 
weliswaar nog steeds heel belangrijk is, 
bijvoorbeeld door het delen van banen 
tussen jonge en oudere werknemers te 
bevorderen, maar dat het verlenen van 
steun aan eigen initiatieven van vrijwillige 
senior experts en voor hoogwaardige 
openbare en private diensten hun 
kwaliteit van leven ook verbetert en de 
negatieve gevolgen van demografische 
veranderingen helpt tegen te gaan;

Or. en

Amendement 262
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging X bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

X bis. overwegende dat volgens een 
Eurobarometer-enquête uit 2012 blijkt dat 
61 % van de Europeanen van mening was 
dat iedereen door zou moeten kunnen 
werken na de wettelĳke pensioenleeftĳd 
en dat 53 % gekant was tegen verplichte 
pensionering;

Or. pl

Amendement 263
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om langer actief te 
zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen 

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
iedereen om langer actief te zijn op de 
arbeidsmarkt, met als belangrijkste 
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een stimulans kan zijn om te blijven 
werken;

voorwaarden een goede fysieke omgeving, 
minder taken en autonomie voor het 
indelen van de werktijd, zoals vastgelegd 
in de Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden, voor veel 
ouderen een stimulans kan zijn om te 
blijven werken; overwegende dat speciale 
aandacht dient uit te gaan naar de 
behoeften van werknemers met een 
lichamelijk en geestelijk zwaar beroep, 
zeker wanneer het aantal arbeidsjaren 
boven het gemiddelde 
uitkomt; overwegende dat dit kan worden 
bevorderd door gezondheid en preventie 
op de werkplek te promoten, beleid ter 
ondersteuning van de afstemming van 
werk en privéleven, de toegang tot en 
toepassing van onderwijs- en 
opleidingsmogelijkheden op de werkplek 
en daarbuiten, steun voor uitwisselingen 
tussen generaties op de werkplek en 
mogelijkheden om progressief met 
pensioen te gaan;

Or. en

Amendement 264
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om langer actief te 
zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen 
een stimulans kan zijn om te blijven 
werken;

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen die langer actief 
willen zijn op de arbeidsmarkt veel 
ouderen in staat kan stellen om te blijven 
werken; overwegende dat dit kan worden 
bereikt door gezondheid en preventie op 
de werkplek te promoten, kwalitatieve 
gezondheidszorg, beleid ter ondersteuning 
van de afstemming van werk en 
privéleven of een leven lang leren;

Or. en
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Amendement 265
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om langer actief te 
zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen 
een stimulans kan zijn om te blijven 
werken;

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging, stimulering en 
ontwikkeling van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om een hoogwaardig, 
actief pensioen te genieten voor velen een 
stimulans kan zijn om niet om 
economische en socialisatieredenen 
oneindig lang actief te hoeven blijven op 
de arbeidsmarkt;

Or. pt

Amendement 266
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om langer actief te 
zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen 
een stimulans kan zijn om te blijven 
werken;

Y. overwegende dat de juiste 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, 
waaronder een betere gezondheid en meer 
veiligheid op het werk en een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven, voor 
veel ouderen een stimulans kan zijn om te 
blijven werken;

Or. en

Amendement 267
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Overweging Y

Ontwerpresolutie Amendement

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om langer actief te 
zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen 
een stimulans kan zijn om te blijven 
werken;

Y. overwegende dat de 
totstandbrenging van voorwaarden voor 
vrouwen en mannen om langer actief te 
zijn op de arbeidsmarkt voor veel ouderen 
een stimulans kan zijn om te blijven 
werken, wat zowel systemische als 
individuele voordelen zal opleveren;

Or. pl

Amendement 268
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering;

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering; 
overwegende dat de gezondheid en 
prestaties van oudere werknemers niet 
door hun leeftijd worden bepaald, maar 
door een samenspel van meerdere 
factoren, zoals levensstijl en blootstelling 
aan gevaren op de werkplek1 bis; 
overwegende dat hoogwaardige banen en 
veilige, gezonde werkplekken niet alleen 
belangrijk zijn voor het welzijn van de 
werknemers, maar ook voor de 
concurrentiepositie van het bedrijf en de 
houdbaarheid van welvaartsstelsels;
_________________
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1 bis Europees Agentschap voor de 
veiligheid en de gezondheid op het werk, 
“The ageing workforce: Implications for 
occupational safety and health, A 
research review”, 2016.

Or. en

Amendement 269
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering;

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering; 
overwegende dat dit niet alleen betekent 
dat het aantal beroepsrisico’s moet 
worden teruggedrongen, maar dat ook 
gezonde gewoontes onder werknemers 
moeten worden gepromoot en dat risico’s, 
zoals psychosociale risico’s en 
aandoeningen van het 
bewegingsapparaat, moeten worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 270
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 

Z. overwegende dat het garanderen 
van stabiliteit in werkgelegenheid, 
fatsoenlijk en hogere lonen en gezondheid 
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loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering;

en veiligheid voor werknemers gedurende 
hun volledige loopbaan een noodzakelijke 
voorwaarde is voor een duurzaam 
beroepsleven en actief en gezond ouder 
worden na pensionering;

Or. pt

Amendement 271
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering;

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid, veiligheid en een goed 
evenwicht tussen werk en privéleven van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering;

Or. en

Amendement 272
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging Z

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat het garanderen 
van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers gedurende hun volledige 
loopbaan een noodzakelijke voorwaarde is 
voor een duurzaam beroepsleven en actief 
en gezond ouder worden na pensionering;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr
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Amendement 273
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat de gevolgen van 
demografische veranderingen op de 
arbeidsmarkt hebben onderstreept hoe 
belangrijk het is het management en de 
werkmethoden van bedrijven verder te 
verbeteren en dat een belangrijke rol is 
weggelegd voor digitale oplossingen, zoals 
telewerken, met name in de context van de 
COVID-19-pandemie, aangezien deze vele 
mogelijkheden bieden om de 
arbeidsomstandigheden van werknemers 
te verbeteren, ook voor werknemers die 
bijna pensioengerechtigd zijn, en een 
inclusievere werkomgeving bieden, in het 
bijzonder om werk en privéleven beter op 
elkaar af te stemmen en voor personen 
met een handicap;

Or. en

Amendement 274
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat het promoten van 
een levenscyclusperspectief en het kweken 
van bewustzijn bij werkgevers van het 
belang van een leeftijdsvriendelijke 
werkomgeving van essentieel belang zijn 
om actief oud te worden; overwegende dat 
de bestrijding van de werkloosheid onder 
jonge mensen en oudere werknemers nog 
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steeds een grote uitdaging vormt in veel 
regio’s; overwegende dat de Unie en de 
lidstaten nog steeds geen afdoende 
antwoord hebben gevonden op langdurige 
werkloosheid en armoede onder 
werkenden;

Or. en

Amendement 275
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging Z bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z bis. overwegende dat het nodig is de 
vaardigheden van oudere werknemers, die 
met name kwetsbaar zijn voor 
economische herstructurering, aan te 
passen en beleid te volgen ter 
ondersteuning van de mobiliteit van 
ouderen op de arbeidsmarkt, met name 
wat herplaatsing betreft;

Or. pl

Amendement 276
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging Z ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z ter. overwegende dat de 
verwezenlijking van een leven lang leren 
zal helpen bij het actief ouder worden 
door de vaardigheden te ontwikkelen en te 
actualiseren die nodig zijn om te werken 
en volledig aan de maatschappij deel te 
nemen; overwegende dat de vrijwilligers- 
en begeleidende rollen die ouderen 
kunnen vervullen – die bevorderend 
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werken voor de bijdrage die ouderen 
kunnen doen – de solidariteit tussen de 
generaties versterken;

Or. pl

Amendement 277
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging Z ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z ter. overwegende de resolutie van het 
Europees Parlement over het voorstel 
voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
‘Erasmus’: het programma van de Unie 
voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport 
en tot intrekking van Verordening (EU) 
nr. 1288/2013, die onder andere de 
bevordering van intergenerationele 
uitwisseling tussen jonge en oudere 
mensen voorstaat;

Or. en

Amendement 278
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging Z quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Z quater. overwegende dat regio’s 
met hoge werkloosheidscijfers worden 
gekenmerkt door een grotere mate van 
vergrijzing en een krimpende bevolking;

Or. pl
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Amendement 279
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

EU-fondsen en de openbare ruimte Demografische uitdagingen aanpakken 
met steun van Unie-fondsen

Or. en

Amendement 280
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat strategieën inzake 
actief ouder worden kunnen worden 
ondersteund via de Europese 
structuurfondsen en het Cohesiefonds;

AA. overwegende dat de demografische 
dimensie en strategieën inzake actief ouder 
worden op alle beleidsterreinen moeten 
worden weerspiegeld, ook in het proces 
voor het Europees Semester; overwegende 
dat de lidstaten alle beschikbare EU-
instrumenten moeten inzetten, met name 
de Europese structuurfondsen, het 
Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en het Cohesiefonds om 
demografische uitdagingen aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 281
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Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging AA

Ontwerpresolutie Amendement

AA. overwegende dat strategieën inzake 
actief ouder worden kunnen worden 
ondersteund via de Europese 
structuurfondsen en het Cohesiefonds;

AA. overwegende dat programma’s, 
projecten en acties ter bevordering van 
actief ouder worden kunnen worden 
ondersteund via de Europese structuur- en 
investeringsfondsen, waaronder het 
Cohesiefonds en het ESF+;

Or. pt

Amendement 282
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Overweging BB

Ontwerpresolutie Amendement

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap;

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
personen met beperkte mobiliteit en een 
positief effect hebben op de 
onafhankelijkheid van ouderen met 
beperkingen op dit gebied; overwegende 
dat EU-fondsen van essentieel belang zijn 
voor de verschaffing van ruimten, 
infrastructuur en faciliteiten, met inbegrip 
van openbaar vervoer dat toegankelijk is 
en werkt voor iedereen;

Or. pt

Amendement 283
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging BB
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Ontwerpresolutie Amendement

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap;

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap; 
overwegende dat de aanpassing van de 
openbare ruimte niet alleen zal bijdragen 
aan de bestrijding van sociale uitsluiting, 
maar ook zal bijdragen aan economische 
groei;

Or. pl

Amendement 284
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging BB

Ontwerpresolutie Amendement

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap;

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap en 
aan hun kwaliteit van leven, 
maatschappelijke inclusie en 
gelijkwaardige uitoefening van hun 
grondrechten bijdragen;

Or. en

Amendement 285
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging BB
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Ontwerpresolutie Amendement

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een handicap;

BB. overwegende dat initiatieven als de 
toegankelijkheidsprijs “Acces City Award” 
een stimulans vormen om de openbare 
ruimte aan te passen aan de behoeften van 
ouderen en personen met een beperkte 
mobiliteit;

Or. en

Amendement 286
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging BB bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

BB bis. overwegende dat mobiliteit 
onontbeerlijk is voor het stimuleren van 
zelfstandig wonen en autonomie; 
overwegende dat het verwezenlijken van 
een volledig toegankelijke vervoersketen 
van deur tot deur van cruciaal belang is 
en uit het financieringsprogramma 
Connecting Europe Facility kan worden 
ondersteund;

Or. en

Amendement 287
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Overweging CC

Ontwerpresolutie Amendement

CC. overwegende dat woningen die 
door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, bewoning als 

CC. overwegende dat het recht op 
passende huisvesting een fundamenteel 
mensenrecht is van dezelfde orde als de 
basiswaarden waardigheid, gelijkheid, 
inclusie, welzijn, veiligheid van personen 
en maatschappelijke inclusie; 
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alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid;

overwegende dat gelijke toegang tot 
veilige, fatsoenlijke en betaalbare 
huisvesting voor iedereen moet worden 
gewaarborgd; overwegende dat woningen 
die door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, bewoning als 
alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid; overwegende 
dat veel ouderen hun huis niet kunnen 
verbouwen omdat zij niet de eigenaren 
zijn of door hun leeftijd geen lening of 
hypotheek kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 288
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging CC

Ontwerpresolutie Amendement

CC. overwegende dat woningen die 
door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, bewoning als 
alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid;

CC. overwegende dat woningen die 
door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, bewoning als 
alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid; overwegende 
dat woningen veilig, comfortabel en 
gemakkelijk te onderhouden moeten zijn, 
allemaal aspecten die met name van 
belang zijn voor ouderen;

Or. pl

Amendement 289
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
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Overweging CC

Ontwerpresolutie Amendement

CC. overwegende dat woningen die 
door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, bewoning als 
alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid;

CC. overwegende dat woningen die 
door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, omdat ze alleen wonen 
of in een grote instelling, wat tegen de 
beoogde deïnstitutionalisering indruist, of 
de ondermaatse kwaliteit van woningen, 
ook gezien de toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 290
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Overweging CC

Ontwerpresolutie Amendement

CC. overwegende dat woningen die 
door ouderen worden bewoond in veel 
lidstaten niet aangepast zijn aan de 
behoeften en mogelijkheden van ouderen 
vanwege de hoge kosten van 
levensonderhoud, bewoning als 
alleenstaande en belemmeringen op het 
gebied van toegankelijkheid;

CC. overwegende dat woningen die 
door jonge mensen, alleenstaanden, 
ouderen en personen met een handicap, 
een chronische ziekte of functionele 
beperking worden bewoond in veel 
lidstaten vaak niet geschikt zijn vanwege 
problemen met de toegankelijkheid;

Or. en

Amendement 291
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Kopje 6
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Ontwerpresolutie Amendement

Bestrijding van discriminatie ten aanzien 
van ouderen

Strijden voor de waardering van ouderen

Or. pt

Amendement 292
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Kopje 6

Ontwerpresolutie Amendement

Bestrijding van discriminatie ten aanzien 
van ouderen

Bestrijding van discriminatie

Or. en

Amendement 293
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. benadrukt dat de waardering van 
ouderen en de aanpak van discriminatie 
jegens hen alleen mogelijk is via beleid 
van sociale, culturele en economische 
inclusie, dat is gericht op het voorzien in 
eerlijke pensioenen die voor een goede 
kwaliteit van leven zorgen; wijst daarom 
op het belang van openbare 
socialezekerheidsstelsels die distributief 
zijn en gebaseerd zijn op solidariteit van 
bijdragende aard tussen de generaties, die 
iedereen – ongeacht hun eigen bijdragen 
(wat met name relevant is voor 
bijvoorbeeld vrouwen die hun hele leven 
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zorgtaken hebben verricht) – een 
behoorlijke levenskwaliteit zonder 
armoede en sociale uitsluiting bieden;

Or. pt

Amendement 294
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, om precies te zijn 
ten aanzien van personen met een 
handicap of personen die qua etnische 
afkomst, ras, taal, seksuele geaardheid of 
iets dergelijks tot een minderheid 
behoren, vooral op het gebied van arbeid, 
en een positieve perceptie van ouderdom in 
de samenleving tot stand te brengen; 
verzoekt de Europese Commissie om 
20 jaar later haar voordeel te doen met 
het uitvoeringsverslag van Richtlijn 
2000/78/EG en een plan te bedenken voor 
het versterken van het kader tegen 
leeftijdsdiscriminatie in arbeid en beroep; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten snel 
de overige obstakels weg te werken en een 
akkoord te bereiken over de horizontale 
richtlijn gelijke behandeling;

Or. en

Amendement 295
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement
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1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. dringt er bij de lidstaten op aan 
steun te verlenen aan studies die inzicht 
kunnen bieden in de heterogeniteit van 
deze leeftijdsgroep en betrekking hebben 
op leeftijds- en sociale diversiteit, 
wettelijke pensioenleeftijd, de 
pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, de prevalentie van ziekten en 
afhankelijkheidsfactoren, het aantal en de 
gezondheidstoestand van in instellingen 
opgenomen ouderen alsook de capaciteit 
en doelstellingen van het netwerk van 
bestaande ondersteunende diensten en 
uitrusting; begrijpt dat het uitvoeren van 
deze studies niet alleen helpt breken met 
stereotypen over ouder worden, maar het 
ook mogelijk maakt behoeften te 
beoordelen ten aanzien van sociale 
maatregelen, waarmee waarde wordt 
gegeven aan instrumenten voor inclusie, 
alsook investeringen in universele 
openbare diensten;

Or. pt

Amendement 296
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, leeftijdsvriendelijke 
omgevingen in Europa te stimuleren, 
vooral op het gebied van arbeid, een 
positieve perceptie van ouderdom in de 
samenleving tot stand te brengen, de 
uitwisseling van goede praktijken op alle 
bestuursniveaus te steunen en haar steun 
voor de zilveren economie in Europa te 
versterken;

Or. en
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Amendement 297
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Marianne Vind, 
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer zaak te maken van de 
bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en 
meervoudige discriminatie, vooral op het 
gebied van arbeid en met betrekking tot 
financiële producten en diensten, de 
gezondheidszorg, onderwijs, opleidingen 
en vrije tijd, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 298
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen, zonder daarbij te vergeten 
ouderen positief te behandelen;

Or. hu

Amendement 299
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Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en via passende programma’s 
en het opzetten van intergenerationele 
centra een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

Or. sl

Amendement 300
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen te bestrijden, vooral op het gebied 
van arbeid, de toegang tot voorzieningen 
en huisvesting met behoud van hun 
autonomie en een positieve perceptie van 
ouderdom in de samenleving tot stand te 
brengen;

Or. en


