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Amendement 301
Anne Sander

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 door daarbij te zorgen voor de 
sociale inclusie van ouderen;

Or. fr

Amendement 302
Sara Skyttedal

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 en het beeld van ouderen als een 
last te weerleggen;

Or. sv

Amendement 303
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie en de 1. verzoekt de Commissie en de 
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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;

lidstaten discriminatie ten aanzien van 
ouderen, en met name oudere vrouwen, te 
bestrijden, vooral op het gebied van arbeid, 
en een positieve perceptie van ouderdom in 
de samenleving tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 304
Dominique Bilde, France Jamet

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 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;

Or. fr

Amendement 305
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie voor een richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven voor werknemers en verzorgers 
en wijst in dit verband op het belang van 
individuele verlofdagen en flexibele 
werkregelingen om werknemers te helpen 
hun privéleven en hun beroepsleven te 
combineren; is van mening dat er met het 
oog op de toekomstige ontwikkeling naar 
moet worden gestreefd om het zorgverlof 
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gaandeweg uit te breiden1 bis, en dringt 
erop aan om de rechten uit te breiden 
naar personen die ook voor andere 
hulpbehoevende personen dan kinderen 
zorgen;
_________________
1 bis Zoals verzocht in de 
wetgevingsresolutie van het Europees 
Parlement van 20 oktober 2010 over het 
voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijn 92/85/EEG van de 
Raad inzake de tenuitvoerlegging van 
maatregelen ter bevordering van de 
verbetering van de veiligheid en de 
gezondheid op het werk van 
werkneemsters tijdens de zwangerschap, 
na de bevalling en tijdens de lactatie 
(PB E 70 van 8.3.2012, blz. 162), 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CE.
2012.070.01.0162.01.ENG&toc=OJ%3AC
%3A2012%3A070E%3ATOC

Or. en

Amendement 306
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 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. onderstreept het belang van 
toereikende, betrouwbare en vergelijkbare 
gegevens als grondslag voor het beleid en 
de maatregelen voor het aanpakken van 
demografische uitdagingen; verzoekt de 
Commissie het statistisch kader van de 
EU te herzien door de maximale 
leeftijdsgrens voor de vergaring van 
gegevens te verhogen, bij de 
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gegevensvergaring personen te betrekken 
die in instellingen wonen, en gegevens uit 
te splitsen naar sekse en leeftijd, en 
daarbij de privacy en de normen inzake de 
grondrechten volledig te eerbiedigen;

Or. en

Amendement 307
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. maakt zich grote zorgen over het 
feit dat de sociale bescherming voor een 
groot aantal ouderen in de EU nog altijd 
ontoereikend is; betreurt ten zeerste dat 
enorme aantallen ouderen door lage 
minimumpensioenen en door 
ontoereikende of niet beschikbare zorg 
ertoe veroordeeld worden in armoede en 
sociale uitsluiting te leven; is van mening 
dat de minimumpensioenen boven de 
relatieve-armoededrempels van de 
lidstaten moeten liggen;

Or. en

Amendement 308
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. betreurt de bestaande 
pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten concrete maatregelen voor te 
stellen om deze aan te pakken, onder meer 
door de salariskloof tussen mannen en 
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vrouwen tegen te gaan en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
verhogen met maatregelen ter verbetering 
van het evenwicht tussen werk en 
privéleven, door onzeker en informeel 
werk te bestrijden en door iedereen een 
minimuminkomen te garanderen; 

Or. en

Amendement 309
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. benadrukt dat verhoging van de 
wettelijke pensioenleeftijd geen geschikt 
middel is om de huidige economische en 
sociale crisis aan te pakken en op te 
lossen, aangezien deze tot een verdere 
uitholling van de grondrechten van 
oudere werknemers kan leiden;

Or. en

Amendement 310
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie bij de 
evaluatie van de toepassing van Richtlijn 
2004/113/EG houdende toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen bij de toegang tot en 
het aanbod van goederen en diensten, 
rekening te houden met gevallen van 
discriminatie;



PE658.923v01-00 8/142 AM\1215438NL.docx

NL

Or. en

Amendement 311
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. wijst erop dat verhoging 
van de geboortecijfers vraagt om betere 
carrièremogelijkheden, stabiele 
dienstbetrekkingen en huisvesting, 
fatsoenlijke arbeids- en 
levensomstandigheden, flexibele 
werkregelingen, een ruime kinderbijslag 
en betaald ouderschapsverlof voor beide 
ouders, hoogwaardige kinderopvang 
vanaf de vroegste kinderjaren en een 
eerlijke verdeling van onbetaalde 
zorgarbeid en huishoudelijke taken tussen 
mannen en vrouwen; benadrukt dat het 
gezien de demografische veranderingen 
en de verwachte stijging van de 
levensverwachting essentieel is om te 
waarborgen dat vrouwen volwaardig aan 
de arbeidsmarkt kunnen deelnemen 
zonder loopbaanonderbrekingen of 
overschakelingen naar parttime- en 
tijdelijk werk, aangezien dit sterk 
bijdraagt aan verlaging van het risico 
voor vrouwen om op latere leeftijd arm te 
worden; spoort de lidstaten daarom aan 
de richtlijn betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven snel en volledig 
om te zetten en verzoekt hen om verder te 
gaan dan de in deze richtlijn vastgestelde 
minimumnormen;

Or. en

Amendement 312
Christine Anderson
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namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. betreurt de bestaande 
pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, en verzoekt de Commissie en de 
lidstaten concrete maatregelen voor te 
stellen om deze aan te pakken, onder meer 
door de salariskloof tussen mannen en 
vrouwen tegen te gaan en de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
verhogen met maatregelen ter verbetering 
van het evenwicht tussen werk en 
privéleven, door onzeker en informeel 
werk te bestrijden en door iedereen een 
minimuminkomen te garanderen;

Or. en

Amendement 313
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. merkt op dat de bevolking 
in de werkende leeftijd naar verwachting 
zal dalen, wat tot een toenemende druk op 
de overheidsbudgetten kan leiden; 
benadrukt dat het stimuleren van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen van 
kritiek belang is om deze situatie te 
voorkomen; betreurt de lage 
arbeidsparticipatie van vrouwen die 
buiten de EU geboren zijn en vraagt om 
concrete maatregelen om meer vrouwen 
met een andere herkomst aan het werk te 
helpen;

Or. en
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Amendement 314
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. benadrukt dat investeren in 
zorgvoorzieningen essentieel is, aangezien 
hierdoor niet alleen de arbeidsparticipatie 
van vrouwen verhoogd wordt doordat 
informele zorgverleners hierdoor werk 
wordt geboden in de formele economie en 
het evenwicht tussen werk en privéleven 
bij vrouwen wordt bevorderd, maar ook de 
levensomstandigheden van ouderen 
verbetert wanneer geïnvesteerd wordt in 
voorzieningen voor langdurige zorg, 
maatregelen ter verbetering van de 
geestelijke gezondheid en de bestrijding 
van geweld tegen oudere vrouwen, alsook 
in de gezondheid en scholing van mensen 
om ervoor te zorgen dat zij actief blijven 
en gezond ouder worden; verzoekt de 
Commissie om een voorstel te doen voor 
een Europese “Care Deal” en een 
Europees zorgprogramma, gericht op de 
overgang naar een zorgeconomie, 
vergezeld van de noodzakelijke 
investeringen en wetgeving op EU-niveau, 
met een brede benadering van alle 
zorgbehoeften en -voorzieningen, waarin 
minimumnormen en 
kwaliteitsrichtsnoeren voor de 
zorgverlening worden vastgesteld, onder 
meer voor kinderen, ouderen en 
langdurig hulpbehoevende personen, met 
het doel de verschillende soorten 
informele zorg in Europa te identificeren 
en te erkennen, alsook financiële steun 
voor zorgverleners, gepaste verlofperioden 
en betaalbare voorzieningen te 
waarborgen, naast andere aspecten; 
verzoekt de Commissie en de Raad om 
naar gender uitgesplitste gegevens te 
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verzamelen naar de soort verleende zorg 
en om doelstellingen voor de zorg aan 
ouderen en mantelzorgers vast te stellen, 
te vergelijken met de doelstellingen van 
Barcelona voor de kinderopvang;

Or. en

Amendement 315
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. benadrukt dat de groene en 
digitale transitie eerlijke transities moeten 
zijn waarbij niemand achterblijft; dringt 
in het bijzonder aan op investeringen in 
vaardigheden en onderwijs met het oog op 
overbrugging van de digitale kloof tussen 
mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 316
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 nonies. toont zich bezorgd over de 
migratiestromen van Europese jongeren 
naar derde landen en van 
plattelandsgebieden naar stedelijke 
gebieden; benadrukt dat het cruciaal is 
jongeren thuis kansen te bieden zodat 
deze migratiepatronen kunnen worden 
doorbroken en de bijkomende krimp van 
de beroepsbevolking kan worden 
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voorkomen; merkt op dat een eventuele 
toename van de geboortecijfers alleen 
maar zal leiden tot meer migratie als deze 
situatie niet goed wordt aangepakt;

Or. en

Amendement 317
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 decies. benadrukt dat om vrouwen 
in plattelandsgebieden meer kansen te 
bieden, het essentieel is om het bestaande, 
hiervoor bestemde subprogramma te 
handhaven in het volgende meerjarig 
financieel kader (MFK); vraagt met name 
om het verlenen van ondersteuning aan 
vrouwelijke landbouwers door middel van 
maatregelen ter bevordering van de 
toegang tot land, starterssteun en dekking 
door de sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 318
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 undecies. verzoekt om uitbreiding van 
de investeringen in 
plattelandsvoorzieningen die kunnen 
helpen om jonge vrouwen aan te trekken 
en het welzijn van ouderen in die 
gebieden, met name vrouwen, te 
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vergroten;

Or. en

Amendement 319
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 duodecies. wijst erop dat de 
coronacrisis bestaande ongelijkheden en 
tekortkomingen op het gebied van 
gendergelijkheid en de mensenrechten 
van vrouwen aan het licht heeft gebracht, 
met name voor wat betreft oudere 
vrouwen; onderstreept dat oudere 
vrouwen vaak de meerderheid van de 
bewoners vormen in verzorgingstehuizen 
die in veel landen een hotspot voor het 
virus werden door een gebrek aan 
veiligheidsvoorzieningen en 
beschermingsmiddelen; roept de lidstaten 
ertoe op zorgverlening aan ouderen in 
verschillende omstandigheden te 
onderzoeken, en het welzijn van oudere 
vrouwen, met inbegrip van hun toegang 
tot medische en zorgvoorzieningen en hun 
financiële onafhankelijkheid, te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 320
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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1 terdecies. benadrukt dat de gestegen 
levensverwachting bij de geboorte extra 
druk legt op diensten voor langdurige 
zorg die in een andere demografische 
context zijn opgezet en nu moeten 
inspelen op de gezondheids- en 
zorgbehoeften van een oudere 
samenleving; verzoekt derhalve om de 
hiervoor bestemde middelen te verhogen 
om aan de toegenomen vraag op grond 
van deze behoeften te voldoen;

Or. en

Amendement 321
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quaterdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quaterdecies. verzoekt de 
Commissie om de voorstellen van het 
Parlement op te nemen in het komende 
groenboek over vergrijzing en de 
langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 322
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 

2. benadrukt dat de groene, digitale 
en zorgtransitie eerlijke transities moeten 
zijn waarbij niemand achterblijft; 
verzoekt de Commissie en de Raad om de 
conclusies van de Raad over 
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eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

mensenrechten, participatie en het welzijn 
van ouderen in het tijdperk van 
digitalisering snel uit te voeren, 
waaronder het oprichten van een 
“platform voor participatie en 
vrijwilligerswerk na pensionering”, de 
bevordering van intergenerationele 
uitwisselingen, de opname van een 
hoofdstuk over de rechten van ouderen in 
het komende groenboek en een hoofdstuk 
over de autonomie en onafhankelijkheid 
van ouderen in het komende actieplan 
voor de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die met name hard heeft 
toegeslagen onder ouderen;

Or. en

Amendement 323
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 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van intergenerationele solidariteit 
en sociale cohesie in het leven te roepen, 
waarmee kan worden voortgebouwd op de 
doelstellingen en geest van de Europese 
Dag van de solidariteit tussen de 
generaties en het Europees Jaar voor 
actief ouder worden en solidariteit tussen 
de generaties 2012, met het oog op een 
versterking van de banden tussen 
generaties en de bestrijding van 
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toegeslagen onder ouderen; eenzaamheid en sociale uitsluiting; 
onderstreept het belang van dit initiatief, 
niet alleen in de context van de 
demografische veranderingen, maar ook 
van de coronapandemie, die met name 
hard heeft toegeslagen onder kwetsbare 
groepen, waaronder ouderen;

Or. en

Amendement 324
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen om meer bewustzijn te 
creëren over de problemen waar ouderen 
mee te maken krijgen en de strategieën 
om deze te verlichten, alsook met het oog 
op een versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

Or. en

Amendement 325
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van ouder worden met rechten in 
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leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept 
het belang van dit initiatief, niet alleen in 
de context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

het leven te roepen, teneinde in elke 
lidstaat de kennis van de situatie van deze 
sociale groep te verdiepen, het inzicht van 
de samenleving in langer leven te 
verbeteren, wat aanzienlijk zou moeten 
bijdragen tot het wegwerken van 
stereotypen en vooroordelen, verschillen 
te overbruggen en solidariteit tussen de 
generaties te bevorderen, en zo een 
samenleving voor alle leeftijden op te 
bouwen;

Or. pt

Amendement 326
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties, de bestrijding van eenzaamheid 
bij ouderen en het aanpakken van 
problemen op het gebied van de seksuele 
gezondheid; onderstreept het belang van 
dit initiatief, niet alleen in de context van 
de demografische veranderingen, maar ook 
van de coronapandemie, die het hardst 
heeft toegeslagen onder ouderen;

Or. en

Amendement 327
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement
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2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen en hun 
verzorgers;

Or. en

Amendement 328
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de Commissie en de Raad 
een jaar van waardig ouder worden in het 
leven te roepen, met het oog op een 
versterking van de banden tussen de 
generaties en de bestrijding van 
eenzaamheid bij ouderen; onderstreept het 
belang van dit initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

2. verzoekt de lidstaten inspanningen 
te leveren om waardig ouder worden te 
verzekeren, de banden tussen de generaties 
te versterken en eenzaamheid bij ouderen 
te bestrijden; onderstreept het belang van 
een dergelijk initiatief, niet alleen in de 
context van de demografische 
veranderingen, maar ook van de 
coronapandemie, die het hardst heeft 
toegeslagen onder ouderen;

Or. sv

Amendement 329
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verwacht dat het beleid inzake 
ouder worden erbij gebaat zou zijn als de 
levensloopbenadering wordt gevolgd met 
aandacht voor de onderlinge samenhang 
tussen ouder worden en de 
genderproblematiek; verwacht verder dat 
de sociale inclusie en cohesie gebaat zou 
zijn bij het volgen van een leeftijds- en 
genderbenadering waarbij de 
mainstreaming van leeftijd en gender als 
methode en instrument op alle relevante 
beleidsgebieden onmisbaar is 
(economisch, sociaal, werkgelegenheid, 
volksgezondheid, voedselveiligheid, 
consumentenrechten, de digitale agenda, 
stedelijke en plattelandsontwikkeling, 
enz.); wijst erop dat leeftijd en de kwaliteit 
van zorg gendergelijkheidskwesties zijn;

Or. en

Amendement 330
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op alle beleidsgebieden en op 
alle bestuursniveaus 
gendergelijkheidsindicatoren te 
gebruiken, voortbouwend op het werk van 
het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE), en moedigt 
lidstaten aan om 
gendereffectbeoordelingen voor hun 
beleidsplannen uit te voeren, met name 
wanneer deze betrekking hebben op 
arbeidsmarkt- en pensioenhervormingen; 
benadrukt dat Eurostat bij de verstrekking 
van gegevens ook beleidsrichtsnoeren 
voor gendermainstreaming zou kunnen 
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aanbieden;

Or. en

Amendement 331
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. wijst erop dat de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
als gevolg van de salariskloof tussen 
mannen en vrouwen momenteel 37 % 
bedraagt en het gevolg is van 
ongelijkheden die zich in de loop van het 
werkende leven van vrouwen opstapelen, 
alsook van de loopbaanonderbrekingen 
waartoe vrouwen worden gedwongen door 
diverse vormen van ongelijkheid en 
discriminatie; benadrukt de dringende 
noodzaak om deze kloof aan te pakken 
vanwege de demografische 
veranderingen, aangezien oudere 
vrouwen de gevolgen hiervan gedurende 
langere tijd aan den lijve zullen 
ondervinden;

Or. en

Amendement 332
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. wijst erop dat staten om de 
lagere participatiegraad van vrouwen op 
de arbeidsmarkt aan te pakken de 
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zorgdoelstellingen van Barcelona niet 
alleen volledig moeten verwezenlijken, 
maar deze moeten overtreffen door in de 
behoeften te voldoen door middel van 
investeringen in universele, mensgerichte, 
hoogwaardige en toegankelijke 
zorgvoorzieningen;

Or. en

Amendement 333
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om actief deel te nemen aan de 
internationale inspanningen om de 
rechten van ouderen te beschermen en 
actief en gezond ouder worden te 
bevorderen, waaronder de inspanningen 
van de Open Werkgroep van de VN inzake 
vergrijzing en de VN/ECE om te voldoen 
aan de verbintenissen van het 
Internationale Actieplan van Madrid 
inzake vergrijzing en het regionale 
uitvoeringsplan daarvan voor Europa, 
zoals uiteengezet in de ministeriële 
verklaring van 2017 van Lissabon; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
optimaal aandacht te besteden aan 
ouderen bij de uitvoering van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, ook al zijn veel doelen niet 
direct gericht op ouderen;

Or. en

Amendement 334
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie een 
Europees actieplan voor vergrijzing op te 
stellen als mogelijke uitkomst van het 
groenboek over vergrijzing, waarin 
rekening wordt gehouden met de diversiteit 
en complexiteit van de situatie van ouderen 
en de beginselen van gendergelijkheid, 
non-discriminatie en solidariteit tussen 
generaties;

Or. en

Amendement 335
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 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie een 
Europees actieplan voor demografische 
verandering en solidariteit tussen 
generaties op te stellen, alsook een kader 
voor de afstemming van 
beleidsmaatregelen voor de aanpak van 
demografische uitdagingen, waarbij 
rekening wordt gehouden met de diversiteit 
en complexiteit van de situatie van ouderen 
in specifieke leeftijdsgroepen, met 
bijzondere aandacht voor het probleem 
van meervoudige discriminatie;

Or. en

Amendement 336
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda



AM\1215438NL.docx 23/142 PE658.923v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen; benadrukt dat een dergelijke 
strategie sociaal inclusief moet zijn, 
gericht moet zijn op het bevorderen van 
waardig, actief en gezond ouder worden 
en moet worden ontwikkeld met de 
participatie van ouderen;

Or. en

Amendement 337
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen, in overeenstemming met het 
Decennium voor gezond ouder worden 
van de Wereldgezondheidsorganisatie;

Or. en

Amendement 338
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement
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3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen, alsook met de verschillen 
tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 339
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen die 
een weerspiegeling vormt van de 
evaluaties van op het niveau van de 
lidstaten uitgevoerde studies;

Or. pt

Amendement 340
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

3. verzoekt de lidstaten een 
actiestrategie voor ouderen op te stellen 
waarin rekening wordt gehouden met de 
diversiteit en complexiteit van de situatie 
van ouderen;

Or. fr

Amendement 341
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
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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 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten opnieuw 
onverwijld de richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
(COM/2008/0426 final) van 2 juli 2008 
aan te nemen, die essentieel is voor de 
bestrijding van discriminatie op alle 
gronden en op alle levensgebieden, alsook 
voor de bestrijding van meervoudige 
discriminatie;

Or. en

Amendement 342
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. onderstreept dat de COVID-19-
pandemie heeft uitgewezen dat een EU-
model nodig is om de waardigheid en 
grondrechten van ouderen te bevorderen 
en te waarborgen; verzoekt de Commissie 
een Europees handvest voor de rechten 
van ouderen te ontwikkelen en vast te 
stellen op grond van artikel 25 van het 
Europees Handvest van de grondrechten;

Or. en

Amendement 343
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Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. dringt erop aan de 
antidiscriminatierichtlijn zo snel mogelijk 
vast te stellen en wijst op de noodzaak van 
erkenning van de meervoudige 
discriminatie waarmee oudere vrouwen 
worden geconfronteerd doordat zij 
gediscrimineerd worden op grond van 
hun leeftijd, geslacht, 
gezondheidstoestand en handicaps;

Or. en

Amendement 344
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een beleidskader te creëren dat 
het voor mensen die dat willen, en met 
name vrouwen, makkelijker maakt om na 
de leeftijd van 60 jaar te werken, 
aangezien het totale verdiende inkomen 
hierdoor hoger uitvalt;

Or. en

Amendement 345
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een inclusieve arbeidsmarkt 
en samenleving te bevorderen en te 
ondersteunen, zodat gelijke participatie 
mogelijk wordt en de vaardigheden en 
talenten van iedereen worden benut;

Or. en

Amendement 346
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de statistische 
leeftijdscategorieën te herzien om meer 
gegevens te kunnen verzamelen over de 
levensomstandigheden van ouderen;

Or. en

Amendement 347
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt het belang om Eurostat 
en EIGE te vragen volledige, 
genderspecifieke gegevens te verzamelen 
over de besteding van tijd aan zorg, zoals 
bijvoorbeeld gebeurt in de Harmonised 
European Time Use Surveys met 
betrekking tot verpleging, huishoudelijk 
werk en vrije tijd, met het doel hiervan 
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een regelmatige beoordeling uit te voeren;

Or. en

Amendement 348
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 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt de noodzaak om geweld 
tegen ouderen beter te onderzoeken en 
voorkomen;

Or. en

Amendement 349
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. wijst erop dat de 
genderspecifieke aard van de 
zorgverlening nog eens is benadrukt door 
de pandemie, aangezien het overgrote deel 
van de zorg voor ouderen, mensen met 
een handicap en kinderen op vrouwen 
neerkomt; verzoekt de lidstaten om te 
investeren in betaalbare, hoogwaardige 
kinderopvang en voorzieningen voor 
langdurige zorg, met name de thuiszorg 
en gemeenschapsvoorzieningen, om de 
deelname van vrouwen aan de 
arbeidsmarkt te vergemakkelijken en 
vrouwen te ondersteunen naarmate zij 
ouder worden;
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Or. en

Amendement 350
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 3 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quater. verzoekt de EU en lidstaten 
het Verdrag van de Raad van Europa 
inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld 
te ratificeren en uit te voeren;

Or. en

Amendement 351
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 quinquies. wijst erop dat de hoge 
kosten van langdurige zorg een zwaardere 
belasting vormen voor oudere vrouwen, 
aangezien de levensverwachting van 
vrouwen hoger is, terwijl hun 
gezondheidstoestand op latere leeftijd 
slechter is, waardoor hun behoefte aan 
langdurige zorg en bijstand groter is; 
herinnert eraan dat vrouwen bovendien 
het overgrote deel van de mantelzorgers 
uitmaken, waardoor met name oudere 
vrouwen in de werkende leeftijd minder 
kansen krijgen om de arbeidsmarkt te 
betreden en eigen pensioenrechten op te 
bouwen;
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Or. en

Amendement 352
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Kopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Gezondheidsbeveiliging en zorg voor 
senioren

Het recht op gezondheidszorg, veiligheid 
en levenskwaliteit

Or. pt

Amendement 353
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Kopje 7

Ontwerpresolutie Amendement

Gezondheidsbeveiliging en zorg voor 
senioren

Gezondheid en langdurige zorg voor 
ouderen

Or. en

Amendement 354
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 7

Ontwerpresolutie Amendement

Gezondheidsbeveiliging en zorg voor 
senioren

Gezondheid en zorg

Or. en
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Amendement 355
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de situatie 
van isolement, verlatenheid en 
hulpeloosheid van ouderen, zelfs in de 
laatste fase van hun leven, tijdens deze 
COVID-19-pandemie te bestrijden door 
bewustmakingscampagnes en actieve 
steun voor hen te bevorderen;

Or. es

Amendement 356
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om nieuwe initiatieven te nemen 
ter verbetering van het beleid voor 
ziektepreventie en de doeltreffendheid van 
gezondheidsmaatregelen om het proces 
van gezond ouder worden te bevorderen;

Or. en

Amendement 357
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden; beklemtoont dat het met het 
oog op het tot stand brengen van 
efficiënte zorgstelsels voor 
hulpbehoevende personen, met name voor 
ouderen, noodzakelijk is één definitie en 
één systeem voor de beoordeling van de 
mate van hulpbehoevendheid goed te 
keuren;

Or. pl

Amendement 358
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 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan 
te nemen, op basis waarvan het mogelijk 
is steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. benadrukt de noodzaak om 
gepersonaliseerde, hoogwaardige steun 
aan hulpbehoevende personen te bieden 
om te waarborgen dat zij hun rechten ten 
volle kunnen uitoefenen, waaronder het 
recht op een toereikende levensstandaard, 
waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met de specifieke behoeften van 
personen met neurodegeneratieve ziekten, 
zoals de ziekte van Alzheimer en 
dementie, vanaf het moment van de 
diagnose tot aan de behandeling en de 
langdurige zorg;

Or. en
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Amendement 359
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een gemeenschappelijke definitie 
van langdurige zorg en steun uit te werken 
en aan te nemen, op basis waarvan het 
mogelijk is steun te individualiseren en het 
recht op autonomie en onafhankelijkheid 
van personen te waarborgen naarmate zij 
gezondheidsaandoeningen, behoefte aan 
steun en handicaps ontwikkelen;

Or. en

Amendement 360
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden, daarbij mede rekening 
houdend met de behoeften van 
mantelzorgers;

Or. en

Amendement 361
Romana Tomc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie uit te 
werken en aan te nemen van de 
afhankelijkheid van hulp van anderen, op 
basis waarvan het mogelijk is steun te 
individualiseren en hulpbehoevende 
personen een levensonderhoud te 
garanderen onder maatschappelijk 
aanvaardbare voorwaarden;

Or. sl

Amendement 362
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, waarbij rekening wordt gehouden 
met alle factoren die ertoe bijdragen en op 
basis waarvan het mogelijk is steun te 
individualiseren en de sociale inclusie van 
iedereen te bevorderen;

Or. pt

Amendement 363
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement
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4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk aanvaardbare 
voorwaarden;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een uniforme definitie van 
hulpbehoevendheid uit te werken en aan te 
nemen, op basis waarvan het mogelijk is 
steun te individualiseren en 
hulpbehoevende personen een 
levensonderhoud te garanderen onder 
maatschappelijk optimale voorwaarden;

Or. es

Amendement 364
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt aan op een benadering van 
ouder worden die meer uitgaat van 
rechten, zodat ouderen als mondige 
burgers kunnen optreden en niet lijdelijk 
hoeven af te wachten wat hun overkomt; 
dringt verder aan op een benadering op 
basis van rechten, zodat ouderen een 
inbreng kunnen hebben als er beslist 
wordt welke zorg en sociale diensten en 
behandelingen hun worden geboden als 
er keuzes bestaan; dringt bovendien aan 
op uitvoering van een op vraag 
gebaseerde benadering met betrekking tot 
het aanbieden van zorgdiensten, om 
ouderen in staat te stellen op zichzelf te 
wonen, zo lang zij dat wensen;

Or. en

Amendement 365
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om hun acties te richten op 
verlenging van het aantal gezonde 
levensjaren van ouderen, en onderstreept 
in dit verband het belang van 
gezondheidsbevordering en -voorlichting, 
ziektepreventie en regelmatige 
onderzoeken;

Or. en

Amendement 366
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten een reeks indicatoren 
betreffende de toegankelijkheid en 
duurzaamheid van systemen voor 
ouderenzorg vast te stellen, alsook een 
gemeenschappelijk kwaliteitskader voor 
zorgvoorzieningen voor ouderen;

Or. en

Amendement 367
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten de 
toegankelijkheid van gezondheidszorg en 
zorgverlening voor oudere mensen en hun 
families te verbeteren, bijvoorbeeld door 
thuiszorgdiensten te ontwikkelen;
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Or. pl

Amendement 368
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om 
beginsel 18 van de Europese pijler van 
sociale rechten voortvarend toe te passen;

Or. en

Amendement 369
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst op het belang van flexibele 
vormen van werk om vrouwen en mannen 
de mogelijkheid te bieden werk en 
privéleven te combineren, alsook op de 
noodzaak van bewustmakingscampagnes 
over de gelijke verdeling van 
huishoudelijk werk, zorg en verpleging, 
meer investeringen in zorgvoorzieningen 
en gelijke, niet-overdraagbare en betaald 
zwangerschaps- en vaderschapsverlof om 
te komen tot een betere verdeling van 
betaald en onbetaald werk tussen vrouwen 
en mannen;

Or. en

Amendement 370
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Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. benadrukt de noodzaak om 
gendersegmentatie op de arbeidsmarkt te 
bestrijden, met name met betrekking tot 
toekomstgerichte, goed betaalde 
vakgebieden als wetenschap, technologie, 
engineering en wiskunde (STEM), ICT en 
digitale toepassingen; benadrukt het 
belang van levenslang onderwijs op deze 
gebieden, ook voor oudere vrouwen, om 
hun continue deelname aan de 
arbeidsmarkt te ondersteunen;

Or. en

Amendement 371
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quinquies. wijst erop dat vrouwen na 
hun 65ste levensjaar minder gezonde 
jaren hebben dan mannen, en dat 
vrouwen meer problemen hebben om 
toegang tot zorgvoorzieningen te krijgen; 
verzoekt de lidstaten om te investeren in 
robuuste en veerkrachtige 
gezondheidszorgstelsels waarmee 
universele gezondheidszorg wordt 
gewaarborgd, in het bijzonder basiszorg 
en medische en preventieve 
behandelingen en zorg, waarbij rekening 
wordt gehouden met de specifieke 
aandoeningen van vrouwen om de gelijke 
toegang van oudere vrouwen tot de 
gezondheidszorg te waarborgen;
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Or. en

Amendement 372
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om gelijke 
toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen, gezondheidszorg en 
zorginstellingen te garanderen, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd;

5. verzoekt de lidstaten met klem om 
het recht op gezondheidszorg te 
eerbiedigen, zoals voorzien in artikel 35 
van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, door het in stand 
houden van de universele en gelijke 
toegang tot de gezondheidszorg en 
zorgvoorzieningen, waaronder langdurige 
thuiszorg en gemeenschapszorg en 
palliatieve zorg, vrij van discriminatie op 
grond van leeftijd, ras, etnische afkomst, 
taalgroep of sociale groep, seksuele 
geaardheid, genderexpressie, 
genderidentiteit of geslachtskenmerken, 
of enige andere grond;

Or. en

Amendement 373
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om gelijke 
toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen, gezondheidszorg en 
zorginstellingen te garanderen, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd;

5. verzoekt de lidstaten om openbare 
gezondheidszorgdiensten te bevorderen 
die gelijke en universele toegang bieden 
tot medische en zorgvoorzieningen, ook op 
het niveau van het huishouden, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd, 
maatschappelijke positie of 
inkomensniveau;
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Or. pt

Amendement 374
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om gelijke 
toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen, gezondheidszorg en 
zorginstellingen te garanderen, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd;

5. verzoekt de lidstaten om gelijke 
toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen, gezondheidszorg en 
zorginstellingen te garanderen, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd en 
handicaps, in alle geografische gebieden;

Or. en

Amendement 375
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
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om gelijke 
toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen, gezondheidszorg en 
zorginstellingen te garanderen, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd;

5. verzoekt de lidstaten om gelijke en 
universele toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen te garanderen, vrij van 
iedere discriminatie;

Or. en

Amendement 376
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. benadrukt dat investeren in 
zorgvoorzieningen essentieel is, aangezien 
hierdoor niet alleen de arbeidsparticipatie 
van vrouwen verhoogd wordt doordat 
informele zorgverleners hierdoor werk 
wordt geboden in de formele economie en 
het evenwicht tussen werk en privéleven 
bij vrouwen wordt bevorderd, maar ook de 
levensomstandigheden van ouderen 
verbetert wanneer geïnvesteerd wordt in 
voorzieningen voor langdurige zorg, 
maatregelen ter verbetering van de 
geestelijke gezondheid en de bestrijding 
van geweld tegen oudere vrouwen, alsook 
in de gezondheid en scholing van mensen 
om ervoor te zorgen dat zij actief blijven 
en gezond ouder worden;

Or. en

Amendement 377
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om actief deel te nemen aan het 
Decennium voor gezond ouder worden 
van de WHO door plannen voor gezond 
ouder worden op te stellen, waarin wordt 
voorzien in de toegang tot medische en 
zorgvoorzieningen, maar ook in de 
ontwikkeling van gezondheidsbevordering 
en ziektepreventie; verzoekt de Europese 
Commissie om een ambitieuze 
onderzoeksagenda op het gebied van 
lichamelijke en geestelijke gezondheid 
vast te stellen in het kader van het 
programma Horizon Europa; moedigt de 
lidstaten aan om de middelen uit het 
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meerjarig financieel kader en Next 
Generation EU hiervoor te gebruiken;

Or. en

Amendement 378
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. onderstreept dat het van het 
allergrootste belang is om het recht op 
zorg en steun voor ouderen volledig te 
beschermen door hun toegang tot 
betaalbare, hoogwaardige en integrale 
zorg en steun te bieden, aangepast aan 
hun individuele behoeften, en door hun 
welzijn, autonomie, onafhankelijkheid en 
inclusie in de gemeenschap te bevorderen, 
vrij van iedere discriminatie; benadrukt 
de belangrijke rol van toereikend 
gefinancierde sociale-
beschermingsregelingen om de zorg 
betaalbaar en werkelijk toegankelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 379
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt om meer middelen en 
onderzoek, alsook om de verdere 
ontwikkeling van de bestaande 
monitoringmechanismen om 
leeftijdsdiscriminatie aan te pakken, 
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aangezien dit zelden wordt onderkend en 
bestreden; erkent dat er in de lidstaten 
meer bewustzijn van leeftijdsdiscriminatie 
moet worden gecreëerd en zou graag zien 
dat het Bureau van de grondrechten en 
het nieuwe EIGE hierover informatie 
zouden verstrekken;

Or. en

Amendement 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om de 
interoperabiliteit van de zorgstelsels in de 
EU te verbeteren en hiertoe een EU-
taskforce voor gezondheidszorg op te 
zetten; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten bovendien om de toepassing van 
patiëntenrechten in de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
waarborgen, alsook de beschikbaarheid 
en toegankelijkheid van veilige en 
betaalbare geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 381
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
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om seksuele en reproductieve 
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rechten te beschermen en te bevorderen 
en universele toegang te garanderen tot 
diensten en voorzieningen voor seksuele 
en reproductieve gezondheid;

Or. en

Amendement 382
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie om een 
voorstel te doen voor een Europese “Care 
Deal” en een Europees zorgprogramma, 
gericht op de overgang naar een 
zorgeconomie, vergezeld van de 
noodzakelijke investeringen en wetgeving 
op EU-niveau, met een brede benadering 
van alle zorgbehoeften en -voorzieningen, 
waarin minimumnormen en 
kwaliteitsrichtsnoeren voor de 
zorgverlening worden vastgesteld, onder 
meer voor kinderen, ouderen en 
langdurig hulpbehoevende personen, met 
het doel de verschillende soorten 
informele zorg in Europa te identificeren 
en te erkennen, alsook financiële steun 
voor zorgverleners, gepaste verlofperioden 
en betaalbare voorzieningen te 
waarborgen, naast andere aspecten;

Or. en

Amendement 383
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verlangt dat de nodige 
maatregelen worden getroffen ter 
bevordering van een hogere 
arbeidsparticipatie van vrouwen, zoals 
betaalbare zorg en kinderopvang, 
toereikende perioden voor 
ouderschapsverlof en flexibele 
arbeidstijden en werklocaties, ook voor 
mannen; wijst erop dat een volledige 
convergentie van de 
arbeidsparticipatiecijfers zich, volgens 
prognoses van de OESO, zou vertalen in 
een stijging van het bbp per inwoner met 
12,4 % tot 2030;

Or. en

Amendement 384
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten ernaar te streven 
gezondheid in al het beleid te integreren 
en bij alle relevante beleidsbeslissingen de 
gezondheidseffecten te beoordelen;

Or. en

Amendement 385
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. herinnert eraan dat 
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vrouwen meer risico lopen om op latere 
leeftijd arm te worden en bijna twee keer 
zoveel kans maken om dan alleen te 
wonen; is van mening dat de lidstaten 
specifieke maatregelen moeten nemen om 
dit risico tegen te gaan en ervoor moeten 
zorgen dat er passende voorzieningen 
voor oudere vrouwen worden getroffen, 
waaronder maatregelen zoals 
zorgkredieten, toereikende 
minimumpensioenen, uitkeringen aan 
nabestaanden en recht op verlof om 
gezinsredenen voor mannen, teneinde 
feminisering van armoede te voorkomen;

Or. en

Amendement 386
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie om 
naar gender uitgesplitste gegevens te 
verzamelen naar de soort verleende zorg 
en om doelstellingen voor de zorg aan 
ouderen en mantelzorgers vast te stellen, 
te vergelijken met de doelstellingen van 
Barcelona voor de kinderopvang;

Or. en

Amendement 387
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Rovana 
Plumb, Evelyn Regner, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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5 quinquies. wijst erop dat verhoging 
van de geboortecijfers vraagt om meer 
carrièremogelijkheden, stabiele 
dienstbetrekkingen en huisvesting, 
fatsoenlijke arbeids- en 
leefomstandigheden, flexibele 
werkregelingen, een ruime kinderbijslag 
en betaald ouderschapsverlof voor beide 
ouders, hoogwaardige kinderopvang 
vanaf de vroegste kinderjaren en een 
eerlijke verdeling van onbetaalde 
zorgarbeid en huishoudelijke taken tussen 
mannen en vrouwen; benadrukt dat het 
gezien de demografische veranderingen 
en de verwachte stijging van de 
levensverwachting essentieel is om te 
waarborgen dat vrouwen volwaardig aan 
de arbeidsmarkt kunnen deelnemen 
zonder loopbaanonderbrekingen of 
overschakelingen naar parttime- en 
tijdelijk werk, aangezien dit het risico voor 
vrouwen om op latere leeftijd arm te 
worden verlaagt; spoort de lidstaten 
daarom aan de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven snel 
en volledig om te zetten en verzoekt hen 
om verder te gaan dan de in deze richtlijn 
vastgestelde minimumnormen;

Or. en

Amendement 388
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quinquies. dringt aan op meer 
onderzoek naar de specifieke 
gezondheidsproblemen van oudere 
vrouwen, alsook op het houden van 
voorlichtingscampagnes om mensen te 
leren onderscheid te maken tussen de 
ziektesymptomen van vrouwen en 
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mannen; onderstreept dat de vergrijzing 
van de Europese bevolking de noodzaak 
groter maakt om een aanpak te volgen 
waarbij gezondheid in alle 
beleidsterreinen wordt geïntegreerd; 
verzoekt de EU en de lidstaten om actief 
deel te nemen aan het Decennium voor 
gezond ouder worden 2020-2030 van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en 
onderstreept dat een algemene aanpak 
van ouderdomsaandoeningen met name 
gunstige effecten voor vrouwen heeft 
omdat vrouwen langer worden 
blootgesteld aan slechte 
gezondheidsomstandigheden, alsook 
vanwege hun traditionele rol bij het 
verlenen van informele zorg en hulp;

Or. en

Amendement 389
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden tussen 
de generaties;

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer door het uitrollen van en 
investeren in digitale en ondersteunende 
technologieën, mobiele zorg (mHealth), 
telezorg en telegeneeskunde, 
thuisverpleging en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden tussen 
de generaties; benadrukt dat het gebruik 
van deze technologieën volledig in 
overeenstemming moet zijn met het 
bestaande kader voor 
gegevensbescherming, en dat daarbij 
altijd naar behoren rekening moet worden 
gehouden met de ethische aspecten van 
het gebruik van technologie in de 
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gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 390
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden tussen 
de generaties;

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, en financiële 
ondersteuning om grootouders te 
betrekken bij de zorg voor hun 
kleinkinderen, hetgeen bevorderlijk zal 
zijn voor de banden tussen de generaties en 
de lidstaten ertoe zal aanzetten beste 
praktijken uit te wisselen;

Or. hu

Amendement 391
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden 
tussen de generaties;

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten 
door met name te strijden tegen het 
geweld waarvan zij het slachtoffer zijn en 
door gebruik te maken van digitale 
technologieën en telezorg;
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Or. fr

Amendement 392
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden tussen 
de generaties;

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen en mensen met 
een handicap te vergroten, onder meer via 
de uitrol van gebruikersvriendelijke en 
toegankelijke digitale technologieën, 
telezorg en telegeneeskunde, en de 
oprichting van centra voor dagzorg in de 
buurt van scholen en kleuterscholen, 
hetgeen bevorderlijk zal zijn voor de 
banden tussen de generaties;

Or. en

Amendement 393
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 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden 
tussen de generaties;

6. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om verder onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden van digitale 
technologieën, zoals telezorg en 
telegeneeskunde, met name in regio’s die 
kampen met demografische krimp en 
afgelegen regio’s;

Or. en
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Amendement 394
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten om het gevoel 
van veiligheid bij ouderen te vergroten, 
onder meer via de uitrol van digitale 
technologieën, telezorg en 
telegeneeskunde, en de oprichting van 
centra voor dagzorg in de buurt van 
scholen en kleuterscholen, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden 
tussen de generaties;

6. verzoekt de lidstaten om gebruik te 
maken van digitalisering, onder meer via 
de uitrol van digitale technologieën op het 
gebied van zorg en geneeskunde met het 
oog op de ondersteuning van de 
autonomie en onafhankelijkheid van 
ouderen, hoewel dit geen afbreuk mag 
doen aan de persoonlijke (“offline”) 
toegang tot deze diensten;

Or. en

Amendement 395
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. dringt aan op de vaststelling van 
een kaderrichtlijn voor langdurige zorg 
die voorziet in grondbeginselen en 
empirisch onderbouwde criteria voor 
toegankelijke, hoogwaardige 
voorzieningen voor langdurige zorg en 
ondersteunende diensten in heel de EU, 
waarbij de nadruk wordt gelegd op de 
lichamelijke, psychologische en sociale 
aspecten van langdurige zorg, en die 
tevens de toepassing van alternatieve 
benaderingen mogelijk maakt, 
bijvoorbeeld door het bevorderen van de 
overgang naar mensgerichte zorg en 
gemeenschapsvoorzieningen; benadrukt 
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dat de kwaliteit van de dienstverlening 
altijd het uitgangspunt moet zijn bij de 
verlening van langdurige zorg;

Or. en

Amendement 396
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat ieder mens het 
recht zou moeten hebben om 
hoogwaardige zorg te kiezen die geschikt 
is voor hem of haar en zijn of haar gezin; 
is van mening dat bij de ontwikkeling van 
zorgdiensten rekening moet worden 
gehouden met alle categorieën gebruikers 
en hun verschillen en uiteenlopende 
voorkeuren voor de soorten zorgdiensten 
die zij nodig hebben; wijst erop dat de 
zorgverlening verder moet worden 
ontwikkeld om de continuïteit van de zorg, 
de preventieve gezondheidszorg, de 
revalidatie en de zelfstandigheid te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 397
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 398
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. spoort de lidstaten aan om te 
voorzien in centra voor 
gemeenschapszorg, vrijwilligerswerk en 
mogelijkheden voor levenslang leren voor 
ouderen in de buurt van scholen en 
crèches, en om de intergenerationele 
banden te versterken door de contacten 
tussen deze voorzieningen te bevorderen;

Or. en

Amendement 399
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten levenslange 
gezondheidszorg en preventieve zorg te 
bevorderen teneinde het functioneel 
vermogen van burgers zo groot mogelijk 
te houden, wat eveneens het gezond ouder 
worden zal stimuleren;

Or. pl
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Amendement 400
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten centra voor 
dagzorg in de buurt van basis- en 
kleuterscholen op te richten, hetgeen 
bevorderlijk zal zijn voor de banden 
tussen de generaties;

Or. fr

Amendement 401
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. merkt op dat deeltijdwerk, dat 
grotendeels door vrouwen wordt verricht, 
geen vrouwelijk bolwerk mag zijn, ook al 
wordt hierdoor het combineren van gezin 
en beroep makkelijker, aangezien het ook 
leidt tot beperktere carrièrekansen, lagere 
salarissen en pensioenen, onderbenutting 
van het menselijk kapitaal en bijgevolg tot 
minder economische groei en welvaart;

Or. en

Amendement 402
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. dringt aan op meer 
onderzoek – inclusief de bijbehorende 
financiering – naar de specifieke 
gezondheidsproblemen en behoeften van 
oudere vrouwen, alsook op het houden 
van voorlichtingscampagnes over de 
verschillen tussen de ziekten en 
symptomen van vrouwen en mannen;

Or. en

Amendement 403
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quinquies. benadrukt dat de 
arbeidsomstandigheden van zorgverleners 
moeten worden verbeterd en dringt er ook 
bij de lidstaten op aan de rol van 
mantelzorgers te erkennen door hun 
toegang tot sociale zekerheid te bieden, 
alsook het recht om pensioenrechten op te 
bouwen; vraagt aan de Raad een voorstel 
in te dienen voor een aanbeveling inzake 
sociale bescherming en diensten voor 
mantelzorgers;

Or. en

Amendement 404
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen;

7. spoort de lidstaten ertoe aan een 
openbaar netwerk van ondersteunende 
diensten en uitrusting voor ouderen te 
ontwikkelen, dat voldoet aan hun 
specifieke behoeften en dat thuishulp, 
dag- en recreatiecentra en 
verzorgingstehuizen omvat, en waarmee 
wordt gegarandeerd dat oudere mensen 
zorg krijgen die hun maatschappelijke 
participatie, autonomie en levenskwaliteit 
bevordert; dit netwerk dient ook rekening 
te houden met de technische behoeften en 
rechten van zorgverleners en begeleiders 
van hulpbehoevende ouderen;

Or. pt

Amendement 405
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen;

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen; moedigt de 
lidstaten aan flexibele, toereikende en 
aangepaste zorgmodellen te ondersteunen 
en beklemtoont dat actief en gezond ouder 
worden en de inzetbaarheid van de 
vergrijzende bevolking essentieel zijn om 
de duurzaamheid van de sociale zekerheid 
en de zorgstelsels te verzekeren;

Or. hu

Amendement 406
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de 
zorg voor ouderen te de-
institutionaliseren, aangezien dit 
bevorderlijk is voor de maatschappelijke 
participatie en de autonomie van ouderen;

7. spoort de lidstaten aan 
gemeenschapszorg te ontwikkelen en de 
maatschappelijke participatie, 
onafhankelijkheid en autonomie van 
ouderen te bevorderen; spoort de lidstaten 
in het bijzonder aan 
gemeenschapsvoorzieningen voor 
ouderen met dementie te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 407
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen;

7. spoort de lidstaten ertoe aan te 
werken aan de de-institutionalisering van 
de ouderenzorg door het ontwikkelen van 
de thuiszorg en de gemeenschapszorg, met 
het oog op het bevorderen van de 
maatschappelijke participatie, 
onafhankelijkheid en autonomie van 
ouderen; spoort de lidstaten in het 
bijzonder aan 
gemeenschapsvoorzieningen voor 
ouderen met dementie te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 408
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
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voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen;

voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen, waarbij in 
aanmerking moet worden genomen dat 
mantelzorgers moeten worden 
ondersteund en in staat gesteld om dit 
soort zorg te verlenen als voorwaarde voor 
deze de-institutionalisering;

Or. en

Amendement 409
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen;

7. spoort de lidstaten ertoe aan 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden 
van een duurzame overgang van 
institutionele ouderenzorg naar 
alternatieve zorg door familieleden en de 
gemeenschap, aangezien deze bevorderlijk 
is voor de maatschappelijke participatie en 
de autonomie van ouderen;

Or. en

Amendement 410
Romana Tomc, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen;

7. spoort de lidstaten ertoe aan de zorg 
voor ouderen te de-institutionaliseren, 
aangezien dit bevorderlijk is voor de 
maatschappelijke participatie en de 
autonomie van ouderen, alsook om steun 
te verlenen aan maatschappelijke 
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organisaties en organisaties uit de sociale 
economie die in deze richting gaan;

Or. en

Amendement 411
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 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. spoort de lidstaten ertoe aan de 
zorg voor ouderen te de-
institutionaliseren, aangezien dit 
bevorderlijk is voor de maatschappelijke 
participatie en de autonomie van ouderen;

7. verzoekt de lidstaten om steun te 
bieden aan de ontwikkeling van 
leeftijdsvriendelijke omgevingen die 
bevorderlijk zijn voor de mobiliteit, het 
vermogen tot zelfstandig wonen, de 
autonomie en de maatschappelijke 
participatie van ouderen;

Or. en

Amendement 412
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is van mening dat toegankelijkheid 
het resultaat is van een combinatie van 
kosten en flexibiliteit en dat er daarom 
een scala aan zorgdiensten moet zijn, 
zowel openbare als particuliere, voor 
thuiszorg en zorg in een thuisomgeving; is 
voorts van mening dat gezinsleden hetzij 
vrijwillig zorg moeten kunnen verlenen, 
hetzij in aanmerking moeten komen voor 
financiële ondersteuning zodat zij 
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zorgdiensten kunnen aankopen;

Or. en

Amendement 413
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. beklemtoont dat het belangrijk is te 
garanderen dat zorg voor ouderen een 
nationale bevoegdheid blijft;

Or. sv

Amendement 414
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie om de 
lidstaten aan te zetten tot het ratificeren 
van Verdrag 189 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie om de rechten van de 
Europese huishoudelijke medewerkers en 
zorgverleners te versterken;

Or. en

Amendement 415
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. wijst erop dat geweld tegen 
oudere vrouwen ook een schending van 
de mensenrechten vormt en dat oudere 
vrouwen vaak het slachtoffer zijn van 
zowel leeftijdsdiscriminatie als 
genderdiscriminatie, gevangen kunnen 
zitten in een gewelddadig huwelijk, 
beperkt worden door een handicap of het 
doelwit zijn van vernederende stereotypen 
en sociale normen; benadrukt dat oudere 
vrouwen als categorie niet over het hoofd 
mogen worden gezien bij de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen, ook niet bij de 
ratificatie en uitvoering van het Verdrag 
van Istanbul en het Actieprogramma van 
Peking en de resultaten van de 
toetsingsconferenties;

Or. en

Amendement 416
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quinquies. verzoekt de Commissie om 
een Europese strategie voor sociale 
bescherming te presenteren om de 
feminisering van armoede aan te pakken, 
met bijzondere aandacht voor oudere 
vrouwen, en met name alleenstaande 
oudere vrouwen, alsook om de 
bescherming van oudere vrouwen die 
risico op sociale uitsluiting, armoede en 
dakloosheid lopen te behandelen in het 
komende actieplan voor integratie en 
inclusie; verzoekt de Commissie verder 
meer aandacht aan dat risico te besteden 
in het Europees Semester;

Or. en
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Amendement 417
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

Schrappen

Or. pt

Amendement 418
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning, 
zoals trainingen en collegiaal advies, voor 
informele verzorgers van ouderen die 
behoefte hebben aan zorg en 
ondersteuning, en om verschillende 
maatregelen in te voeren voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die zorgen voor 
ouderen die behoefte hebben aan zorg en 
ondersteuning, zoals respijtzorg en 
dagzorg; verzoekt de lidstaten om de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers uit te voeren, teneinde 
inkomenszekerheid te bieden aan 
mantelzorgers die hun arbeidstijden 
moeten verkorten om zorg te kunnen 
verlenen; benadrukt dat het verlenen van 
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informele zorg een vrijwillige keuze zou 
moeten zijn en dat de formele 
zorgvoorzieningen moeten worden 
uitgebreid om mantelzorgers te ontlasten;

Or. en

Amendement 419
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, waaronder 
mantelzorgers; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om een EU-brede definitie 
van mantelzorgers vast te stellen die de 
lidstaten in staat stelt gerichte strategieën 
te ontwikkelen om mantelzorgers te 
helpen, hun bijdrage aan de ouderenzorg 
te erkennen en voorstellen te doen voor 
diensten waarmee zij naar behoren 
worden ontlast;

Or. en

Amendement 420
Romana Tomc, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, om verschillende 
vormen voor het tijdelijk ontlasten van 
familieleden die voor een hulpbehoevende 
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hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

oudere persoon zorgen in te voeren en om 
ouderen veilig parttimewerk aan te bieden 
wanneer zij nog gezond zijn en 
verantwoordelijkheden kunnen dragen;

Or. en

Amendement 421
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren, wat zal bijdragen tot een 
verbetering van de kwaliteit van thuiszorg;

Or. pl

Amendement 422
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning en 
respijtzorg voor verzorgers en begeleiders 
van hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten en ondersteunen van 
familieleden die voor een hulpbehoevende 
oudere persoon zorgen in te voeren;

Or. en
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Amendement 423
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking, Cindy 
Franssen, Ádám Kósa, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren (waaronder flexibele 
werkregelingen);

Or. en

Amendement 424
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten om te 
voorzien in professionele ondersteuning 
van verzorgers en begeleiders van 
hulpbehoevende ouderen, en om 
verschillende vormen voor het tijdelijk 
ontlasten van familieleden die voor een 
hulpbehoevende oudere persoon zorgen in 
te voeren;

8. verzoekt de lidstaten om de waarde 
van informele zorg meer te erkennen en 
de sociale bescherming en de 
verschillende vormen van ondersteuning 
van mantelzorgers te verbeteren;

Or. en

Amendement 425
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Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. benadrukt dat er binnen en tussen 
de lidstaten van de EU en tussen 
particuliere en publieke stelsels, stedelijke 
en plattelandsgebieden en verschillende 
leeftijdsgroepen grote verschillen bestaan 
in de kwaliteit van de zorgverlening; wijst 
er verder op dat de gegevens over de 
zorgverlening in de EU behoorlijk 
gefragmenteerd zijn en er ook geen 
integrale aanpak bestaat voor de 
demografische uitdagingen waarmee de 
EU te kampen heeft en die tot druk op de 
overheidsuitgaven leiden;

Or. en

Amendement 426
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. moedigt de lidstaten aan 
vrijwilligerswerk en begeleiding voor 
ouderen uit te rollen, aangezien dit, zoals 
duidelijk is geworden tijdens de 
coronapandemie, een speciale rol speelt in 
crisissituaties;

Or. pl

Amendement 427
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. verzoekt de lidstaten om te strijden 
tegen onzeker werk en zwartwerk door 
vrouwen, die tot toenemende armoede 
onder vrouwen leiden, met name later in 
hun leven, en negatieve effecten hebben 
op zowel de sociale zekerheid van 
vrouwen als de bbp-niveaus in de Unie, 
alsook om ervoor te zorgen dat 
werknemers passende sociale 
bescherming krijgen;

Or. en

Amendement 428
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. herinnert aan artikel 15 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en verzoekt de Commissie een 
kaderrichtlijn inzake een toereikend 
minimuminkomen vast te stellen met 
speciale aandacht voor vrouwen in de 
pensioengerechtigde leeftijd, waarbij niet 
alleen rekening wordt gehouden met het 
relatieve risico om onder de armoedegrens 
te belanden, maar ook met 
referentiebudgetten gebaseerd op een 
pakket aan producten en diensten;

Or. en

Amendement 429
Sandra Pereira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen 
en de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt 
te blijven;

Schrappen

Or. pt

Amendement 430
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
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen 
en de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt 
te blijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 431
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen 
en de toegang tot revalidatiediensten te 

9. verzoekt de lidstaten zich meer in 
te spannen om fatsoenlijke lonen en 
arbeidsvoorwaarden, veilige 
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waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt 
te blijven;

arbeidsomstandigheden en gelijke toegang 
tot revalidatie te garanderen met het oog 
op de volledige waarborging van de 
economische rechten, de gezondheid en 
het welzijn van alle oudere werknemers;

Or. en

Amendement 432
Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven;

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven en werknemers de mogelijkheid 
krijgen om werk en zorgtaken te 
combineren;

Or. en

Amendement 433
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven;

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven, aangezien actief ouder worden 
essentieel is voor de gezondheid;

Or. hu
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Amendement 434
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven;

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven, als zij dat willen;

Or. en

Amendement 435
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven;

9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen en 
de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, wat oudere werknemers in 
staat moet stellen onder goede 
voorwaarden op de arbeidsmarkt te 
blijven;

Or. en

Amendement 436
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement
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9. verzoekt de lidstaten flexibele 
arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen 
en de toegang tot revalidatiediensten te 
waarborgen, zodat oudere werknemers 
gestimuleerd worden op de arbeidsmarkt te 
blijven;

9. verzoekt de lidstaten revalidatie- en 
re-integratiediensten te ontwikkelen, 
alsook stimuleringsmaatregelen voor 
personen die terugkeren naar de 
arbeidsmarkt na een 
gezondheidsgerelateerde 
loopbaanonderbreking;

Or. en

Amendement 437
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van mening dat degenen die 
zorgdiensten plannen, programmeren en 
verlenen, de verantwoordelijkheid hebben 
om rekening te houden met de behoeften 
van de gebruikers en dat zorgdiensten 
voor ouderen en mensen met een 
handicap moeten worden gepland en 
ontwikkeld in samenspraak met de 
gebruikers;

Or. en

Amendement 438
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. benadrukt dat de feminisering van 
armoede verband houdt met meerdere 
factoren, waaronder genderongelijkheden 
in loopbaanontwikkeling, het feit dat 
vrouwen vaak werken op basis van 
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atypische overeenkomsten, de afwezigheid 
van een socialezekerheidsstatus van 
partners die zelfstandigen ondersteunen, 
en armoede onder huishoudens van 
alleenstaande moeders;

Or. en

Amendement 439
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 quater. roept de Commissie op de 
oudedagsvoorzieningen van vrouwen 
verder te verbeteren door de lidstaten te 
ondersteunen bij de hervorming van de 
pensioenen vanuit genderperspectief en 
aldus te zorgen voor adequate en 
duurzame pensioenen voor iedereen, 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar de 
factoren die leiden tot een pensioenkloof 
en naar de maatregelen om deze te 
dichten, zoals de introductie van 
zorgkredieten (pensioenkredieten voor 
zorggerelateerde 
loopbaanonderbrekingen), de 
ontwikkeling van specifieke voorzieningen 
inzake zorgverlof, of de bescherming van 
pensioenrechten en overige sociale 
rechten van informele verzorgers;

Or. en

Amendement 440
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen; 
beklemtoont dat het duidelijk is dat het 
aandeel van het personeel in de 
verhouding tussen personeel en 
gebruikers moet worden vergoot om 
doeltreffend te kunnen inspelen op de 
behoeften van ouderen en om werknemers 
van de sector een gedegen evenwicht 
tussen werk en privéleven te kunnen 
bieden;

Or. pt

Amendement 441
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel goed opgeleid is 
om in te spelen op de behoeften van 
ouderen; verzoekt de lidstaten om bij een 
zo groot mogelijk aantal medische 
beroepen de kennis van geriatrie te 
bevorderen en te zorgen voor toegang tot 
geriatrische medicijnen in alle gebieden; 
roept de lidstaten op te zorgen voor goede 
arbeidsomstandigheden voor medisch en 
verzorgend personeel om de kwaliteit van 
de geboden zorg te waarborgen;

Or. en
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Amendement 442
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

10. verzoekt de lidstaten 
beleidsmaatregelen voor te stellen die 
zorgen voor voldoende 
beroepsbeoefenaars op het gebied van 
ouderenzorg, met inbegrip van artsen, 
verplegers, professionele verzorgers of 
hulpverleners van ouderen; verzoekt de 
lidstaten om voorbereidende en 
kwalificerende cursussen te bevorderen 
voor informele verzorgers, die vaak 
familieleden van de afhankelijke 
personen zijn;

Or. en

Amendement 443
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

10. benadrukt dat de COVID-19-
uitbraak aan het licht heeft gebracht hoe 
cruciaal het voor de lidstaten is krachtige, 
inclusieve en crisisbestendige zorgstelsels 
te hebben; verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

Or. en
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Amendement 444
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

10. verzoekt de lidstaten de 
arbeidsvoorwaarden van medisch, 
verzorgend en hulpverlenend personeel 
alsook informele verzorgers te verbeteren 
en te investeren in hun onderwijs en 
opleiding om zo beter aan de behoeften 
van ouderen te voldoen; verzoekt de 
lidstaten om bij een zo groot mogelijk 
aantal medische beroepen de kennis van 
geriatrie te bevorderen;

Or. en

Amendement 445
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

10. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat medisch, verzorgend en 
hulpverlenend personeel voorbereid is om 
in te spelen op de behoeften van ouderen; 
verzoekt om de totstandbrenging van 
stimulansen om mensen ertoe aan te 
zetten te gaan werken in de ouderenzorg; 
verzoekt de lidstaten om bij een zo groot 
mogelijk aantal medische beroepen de 
kennis van geriatrie te bevorderen;

Or. pl

Amendement 446
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Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie voorts 
geharmoniseerde definities en indicatoren 
op EU-niveau te ontwikkelen om de 
toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie 
van de zorgvoorzieningen voor personen 
met een handicap en ouderen te 
beoordelen; verzoekt de Commissie toe te 
zien op de uitvoering ervan en 
corrigerende maatregelen te bevorderen 
waar en wanneer dat nodig is;

Or. en

Amendement 447
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
een behoorlijke levensstandaard voor 
ouderen en vraagt hun in dit opzicht hun 
goede praktijken te delen, met name wat 
betreft de vaststelling van het 
minimumniveau van 
ouderdomspensioenen;

Or. fr

Amendement 448
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de lidstaten op om de 
uitwisseling tussen generaties te 
bevorderen, onder andere door 
vrijwilligerswerk door jongeren ten 
behoeve van ouderen te bevorderen;

Or. en

Amendement 449
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten ouderen, die 
bijzonder kwetsbaar zijn voor virale 
infecties, met inbegrip van COVID-19, 
beter te beschermen;

Or. pl

Amendement 450
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op met een 
EU-strategie voor verzorgers te komen;

Or. en

Amendement 451
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
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Kopje 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Sociale bescherming en sociale inclusie

Or. en

Amendement 452
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verwelkomt de plannen om een 
actieplan voor de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten aan te 
nemen; onderstreept dat de pijler 
beginselen ten aanzien van sociale 
bescherming, inkomsten voor ouderen 
voor een fatsoenlijk leven, en een 
minimumloon bevat; verwelkomt het werk 
van het Comité voor sociale bescherming 
inzake het volgende verslag over de 
toereikendheid van de pensioenen; pleit 
ervoor dat het actieplan doelstellingen 
bevat inzake de vermindering van 
armoede en maatschappelijke uitsluiting, 
onder andere van ouderen;

Or. en

Amendement 453
Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Maria Walsh, Franc Bogovič, Anne Sander, Cindy 
Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op intergenerationele centra te 
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bevorderen en te financieren aangezien 
deze cruciaal kunnen zijn voor de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
leeftijd en voor de maatschappelijke 
inclusie van ouderen;

Or. en

Amendement 454
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op passende maatregelen te nemen om de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
te dichten;

Or. en

Amendement 455
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op aanbevelingen op te stellen ter 
beperking van het risico op armoede en 
maatschappelijke uitsluiting op oudere 
leeftijd, in het bijzonder gericht op de 
pensioenkloof tussen mannen en 
vrouwen, ouderen met een handicap, 
oudere migranten, oudere Roma en 
ouderen die tot etnische, raciale, 
taalkundige of seksuele minderheden en 
overige groepen behoren, die onevenredig 
zijn getroffen door armoede en 
maatschappelijke uitsluiting; spoort het 
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Comité voor sociale bescherming aan 
meer onderzoek te wijden aan deze 
groepen met een hoge mate van armoede 
en maatschappelijke uitsluiting;

Or. en

Amendement 456
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. roept de Commissie en de 
lidstaten op het lage deelnamepercentage 
op de arbeidsmarkt van vrouwen in de 
leeftijdsgroep 50-64 jaar op te schroeven, 
teneinde overige genderkloven in de 
werkgelegenheid te dichten; roept met 
name het Europees netwerk van 
overheidsdiensten voor 
arbeidsvoorziening op om te beoordelen 
hoe oudere vrouwelijke werkzoekenden 
kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt 
en om nader onder de loep te nemen hoe 
werkplekken voor oudere vrouwen en 
mannen kunnen worden gecreëerd en 
aangepast;

Or. en

Amendement 457
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 quater. waarschuwt voor het risico 
van maatschappelijke isolatie en 
eenzaamheid, dat is toegenomen als 
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gevolg van de COVID-19-maatregelen 
inzake fysieke afstand; roept de 
Commissie en de lidstaten op na te denken 
over dit risico en het aan te pakken aan de 
hand van onderzoek, uitwisseling van 
praktijken en gebruik van de structuur- 
en investeringsfondsen van de EU ter 
bestrijding van dit verschijnsel;

Or. en

Amendement 458
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Kopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Actieve senioren Actieve senioren op de arbeidsmarkt en 
daarbuiten

Or. en

Amendement 459
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Kopje 8

Ontwerpresolutie Amendement

Actieve senioren Participatie en inclusie in de 
maatschappij

Or. pt

Amendement 460
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 8

Ontwerpresolutie Amendement

Actieve senioren Werkgelegenheid en actieve senioren

Or. en

Amendement 461
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten niet opnieuw 
maatregelen te treffen voor de selectie van 
personen, zoals triage, waaraan ouderen 
in de huidige coronapandemie zijn 
onderworpen, en die in strijd is met de 
fundamentele rechten en beginselen zoals 
gelijke waardigheid in het recht op leven;

Or. es

Amendement 462
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op goede praktijken met betrekking tot de 
doeltreffende kennisoverdracht van 
oudere werknemers op minder ervaren 
werknemers en opvolgers te bevorderen;

Or. en
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Amendement 463
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. dringt er bij de lidstaten en de 
Commissie op aan dat zij programma’s, 
projecten en maatregelen bevorderen die 
de sociale, culturele en politieke 
participatie van ouderen vooruithelpen; 
beklemtoont in dit verband de rol van de 
volksbeweging, met ruimte voor vrijwillige 
participatie, gaande van politiek activisme 
tot het bevorderen van materieel en 
immaterieel erfgoed, en de ontwikkeling 
van spel-, recreatieve en artistieke 
activiteiten als een element van sociale 
betrokkenheid, kwalificatie en 
uitwisseling tussen de generaties en om 
isolatie aan te pakken;

Or. pt

Amendement 464
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een 
onderwijs- en integratieaanbod te 
ontwikkelen voor de doelgroep van 
ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie formele, niet-formele en 
informele onderwijsprogramma’s, -
projecten en -acties te ontwikkelen voor 
ouderen en zo te voorzien in 
mogelijkheden voor levenslang leren die 
de holistische culturele ontwikkeling van 
personen bevorderen; beklemtoont in dit 
verband dat het belangrijk is de digitale 
vaardigheden van ouderen te bevorderen, 
niet alleen om onlineonderwijs mogelijk te 
maken, maar voornamelijk met het oog op 
het effect dat een verbeterde connectiviteit 
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zou hebben op andere terreinen van het 
leven, zoals toegang tot 
gezondheidsdiensten en het familieleven;

Or. pt

Amendement 465
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. vraagt om toegankelijke en 
betaalbare programma’s inzake digitale 
vaardigheden, toegespitst op de behoeften 
van ouderen; verzoekt de lidstaten een 
onderwijs- en integratieaanbod te 
ontwikkelen voor de doelgroep van 
ouderen, met inbegrip van onlineonderwijs, 
alsook de bij- en omscholing van ouderen 
te ondersteunen teneinde te voldoen aan 
de marktbehoeften, de digitale kloof te 
dichten en te zorgen dat ouderen zich 
doelmatig aanpassen aan en profiteren 
van innovatieve 
managementwerkmethoden en digitale 
oplossingen, zoals telewerken;

Or. en

Amendement 466
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. benadrukt dat het creëren en 
uitvoeren van aan de leeftijd aangepaste 
mogelijkheden voor levenslang leren een 
cruciale en onontbeerlijke factor is om de 
sociale en economische duurzaamheid en 
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het persoonlijk welzijn te verbeteren; 
verzoekt de lidstaten een onderwijs- en 
integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs; vraagt de Commissie en 
de lidstaten bovendien om bij- en 
omscholingsinitiatieven te ondersteunen, 
met name voor kwetsbare groepen;

Or. en

Amendement 467
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. verzoekt de lidstaten te investeren 
in vaardigheden en onderwijs en een 
onderwijs- en integratieaanbod te 
ontwikkelen voor de doelgroep van 
ouderen, ongeacht of zij nog deel 
uitmaken van de arbeidsmarkt of reeds 
met pensioen zijn, met inbegrip van 
onlineonderwijs of de ontwikkeling van 
opleidingsrechten voor werknemers; roept 
de Europese Commissie op in de herziene 
versie van het actieplan voor digitaal 
onderwijs specifieke acties voor ouderen 
op te nemen;

Or. en

Amendement 468
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 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs, een project inzake 
levenslang leren en intergenerationele 
huisvestingsinitiatieven;

Or. en

Amendement 469
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs; benadrukt dat de digitale 
vaardigheden van ouderen moeten 
worden verbeterd, hetgeen hen kan 
helpen ten volle gebruik te maken van 
deze mogelijkheden;

Or. en

Amendement 470
Romana Tomc, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, zowel gebruikers 
als aanbieders, met inbegrip van 
onlineonderwijs en projecten inzake 
levenslang leren;
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Or. en

Amendement 471
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs- 
en integratieaanbod te ontwikkelen voor de 
doelgroep van ouderen, met inbegrip van 
onlineonderwijs;

11. verzoekt de lidstaten een onderwijs-
, opleidings- en integratieaanbod te 
ontwikkelen voor de doelgroep van 
ouderen, met inbegrip van onlineonderwijs;

Or. fr

Amendement 472
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de lidstaten op strategieën 
voor arbeidsinzetbaarheid en 
loopbaanmanagement te ontwikkelen 
teneinde zich voor te bereiden op een 
ouder wordend werkbestand en volatielere 
arbeidsmarkten in het licht van de 
frequente en ingrijpende transformaties 
op die markten; benadrukt dat dergelijke 
strategieën de bevordering van onderwijs, 
opleiding en levenslang leren voor 
personen van alle leeftijden moeten 
omvatten, evenals gezonde werkplaatsen 
die werknemers met 
gezondheidsbehoeften of een handicap 
een redelijke accommodatie bieden, 
middelen om het beroeps- en het 
privéleven af te stemmen en de 
bevordering van uitwisseling tussen de 
generaties op de werkplek;
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Or. en

Amendement 473
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt in dit opzicht het 
enorme belang om een uitgebreider 
gebruik van thuiswerkregelingen door 
bedrijven in de gehele EU te 
ondersteunen; roept de Europese 
Commissie op een wetgevend kader voor 
te stellen met duidelijke 
gemeenschappelijke minimumnormen en 
voorwaarden voor telewerken in de EU, 
met als doel de gezondheid en veiligheid 
van werknemers te beschermen en tegelijk 
de aanhoudende deelname van ouderen 
op de arbeidsmarkt te vergroten;

Or. en

Amendement 474
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 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de lidstaten op het ESF+ en 
het EFRO in te zetten om het scheppen 
van kwalitatieve banen te ondersteun, een 
beter evenwicht tussen werk en privéleven 
te bevorderen en arbeidskansen te bieden 
in regio’s die worden bedreigd door 
ontvolking, waarbij speciale aandacht 
uitgaat naar een betere deelname van 
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vrouwen op de arbeidsmarkt; benadrukt 
het belang van adviesdiensten, levenslang 
leren en programma’s voor bij- en 
omscholing van werknemers van alle 
leeftijden;

Or. en

Amendement 475
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. roept de lidstaten op om nationale 
plannen ter verbetering van de 
zorgvoorzieningen uit te werken, door niet 
alleen rekening te houden met de 
behoeften van de gebruikers, maar ook 
met het evenwicht tussen werk en 
privéleven van de grote aantallen 
verzorgers; verzoekt de lidstaten toe te 
zien op de uitvoering ervan en 
corrigerende maatregelen te nemen waar 
en wanneer die nodig zijn;

Or. en

Amendement 476
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. roept het EU-platform voor 
diversiteitshandvesten op meer aandacht 
te besteden aan de bevordering van 
diversiteit op het gebied van leeftijd en 
capaciteit/handicap op de werkvloer; 
roept de Europese Commissie op om 
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binnen het strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk de 
nadruk te leggen op psychosociale en 
psychische leeftijdsgerelateerde risico’s 
voor zowel vrouwen als mannen;

Or. en

Amendement 477
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt het feit dat vrouwen 
slechts één derde van de zelfstandige 
ondernemers en van alle 
bedrijfsoprichters in de EU uitmaken; 
benadrukt het belang van 
steunprogramma’s voor vrouwelijke 
ondernemers en vrouwen in de 
wetenschap en de academische wereld, en 
dringt er bij de EU op aan concretere 
steun hiervoor te geven;

Or. en

Amendement 478
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 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. benadrukt dat veiligheid en 
gezondheid op het werk voor werknemers 
van cruciaal belang is om te blijven 
werken tot hun wettelijk pensioen; roept 
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de Commissie en de lidstaten op 
leeftijdsvriendelijke 
arbeidsomstandigheden te bevorderen en 
te ondersteunen;

Or. en

Amendement 479
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. roept de lidstaten op om 
een waardig inkomen te garanderen voor 
vrouwen die reeds zijn gepensioneerd aan 
de hand van maatregelen zoals 
pensioenindexatie of minimumpensioenen 
en zo een onmisbaar premievrij 
inkomensveiligheidsnet te creëren om 
armoede onder oudere vrouwen zonder of 
zonder toereikende pensioenrechten te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 480
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. roept de lidstaten en het 
Europees netwerk van overheidsdiensten 
voor arbeidsvoorziening op uitwisseling 
van praktijken op te zetten met betrekking 
tot de integratie van oudere 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt;

Or. en
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Amendement 481
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verwelkomt het streven van 
de Commissie naar een fatsoenlijk loon 
voor alle werknemers middels een 
wettelijk minimumloon dan wel 
collectieve onderhandelingen;

Or. en

Amendement 482
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 11 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quinquies. benadrukt dat de aanpak 
van de demografische verandering uit 
moet gaan van een op rechten gebaseerde 
benadering, om zo gelijke kansen, dialoog 
en solidariteit te bevorderen en te creëren, 
in plaats van concurrentie tussen 
personen van verschillende generaties;

Or. en

Amendement 483
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
Paragraaf 11 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 sexies. roept de Commissie en de 
lidstaten op te zorgen voor een degelijke 
uitvoering van de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven, en 
regionale en lokale initiatieven en 
projecten te ondersteunen, die gericht zijn 
op een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven voor mannen en vrouwen;

Or. en

Amendement 484
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten ertoe aan 
ouderen in te schakelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten, 
om zo bij te dragen tot het tegengaan van 
maatschappelijke uitsluiting, de 
verbetering van de kwalificaties van jonge 
werknemers en de instandhouding van 
traditionele ambachtelijke beroepen die 
deel uitmaken van het Europese erfgoed;

Schrappen

Or. pt

Amendement 485
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten ertoe aan 
ouderen in te schakelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten, 
om zo bij te dragen tot het tegengaan van 
maatschappelijke uitsluiting, de 
verbetering van de kwalificaties van jonge 
werknemers en de instandhouding van 
traditionele ambachtelijke beroepen die 
deel uitmaken van het Europese erfgoed;

12. is ingenomen met het voorstel van 
de Commissie om een programma voor 
“digitale vrijwilligers” op te starten om 
jonge gekwalificeerde mensen en ervaren 
senioren in staat te stellen hun digitale 
vaardigheden te delen met traditionele 
bedrijven; spoort de lidstaten ertoe aan 
ouderen in te schakelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten, 
om zo bij te dragen tot het tegengaan van 
maatschappelijke uitsluiting, de 
verbetering van de kwalificaties van jonge 
werknemers en de instandhouding van 
traditionele ambachtelijke beroepen die 
deel uitmaken van het Europese erfgoed;

Or. pl

Amendement 486
Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Alex Agius 
Saliba, Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten ertoe aan 
ouderen in te schakelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten, 
om zo bij te dragen tot het tegengaan van 
maatschappelijke uitsluiting, de 
verbetering van de kwalificaties van jonge 
werknemers en de instandhouding van 
traditionele ambachtelijke beroepen die 
deel uitmaken van het Europese erfgoed;

12. benadrukt de noodzaak om 
mogelijkheden te creëren voor betaald 
werk voor personen die reeds de wettelijke 
pensioenleeftijd hebben bereikt en die 
actief willen blijven of worden, niet alleen 
in het licht van aanvullend inkomen maar 
als manier om maatschappelijke 
uitsluiting aan te pakken; spoort aan tot 
stimuleringsmaatregelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten om 
te zorgen voor kennisoverdracht tussen de 
generaties; onderstreept dat dergelijke 
maatregelen en activiteiten niet ten koste 
mogen gaan van jonge werkzoekenden of 
langdurig werklozen;

Or. en
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Amendement 487
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. spoort de lidstaten ertoe aan 
ouderen in te schakelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten, 
om zo bij te dragen tot het tegengaan van 
maatschappelijke uitsluiting, de 
verbetering van de kwalificaties van jonge 
werknemers en de instandhouding van 
traditionele ambachtelijke beroepen die 
deel uitmaken van het Europese erfgoed;

12. spoort de lidstaten ertoe aan 
ouderen in te schakelen voor 
vrijwilligerswerk en mentoringdiensten, 
hetgeen bijdraagt tot het tegengaan van 
maatschappelijke uitsluiting en ouderen de 
kans geeft hun vaardigheden en ervaring 
in te brengen; spoort aan tot de 
verbetering van de kwalificaties van 
jongere en oudere werknemers en de 
instandhouding van traditionele 
ambachtelijke beroepen die deel uitmaken 
van het Europese erfgoed;

Or. en

Amendement 488
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat de 
mogelijkheden die voortvloeien uit 
levenslang leren, gekoppeld aan 
digitalisering, cruciaal zijn om de steeds 
ouder wordende bevolking op het 
platteland en in afgelegen regio’s 
uiteenlopende kansen te bieden, met 
inbegrip van een aanvullend inkomen; 
roept derhalve de Commissie en de 
lidstaten op educatieve en 
trainingsprogramma’s te ondersteunen, 
die de ouder wordende bevolking helpt 
vaardigheden te ontwikkelen en expertises 
op te doen op vlakken zoals e-commerce, 
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onlinemarketing en ICT;

Or. en

Amendement 489
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om bij de vormgeving van hun 
fiscaal beleid, socialezekerheidsstelsels en 
openbare diensten rekening te houden 
met de demografische ontwikkelingen en 
veranderingen met betrekking tot de 
omvang en de samenstelling van 
huishoudens;

Or. en

Amendement 490
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. waarschuwt voor het risico van 
een toenemende pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen als gevolg van de 
aanhoudende verschuiving van wettelijke 
staatspensioenen naar regelingen van de 
tweede en derde pijler, waarbij meer 
verantwoordelijkheid ligt bij de 
individuele persoon, en roept daarom de 
Commissie en de bevoegde EU-organen, 
zoals de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen, 
alsook de lidstaten op de ratio’s voor 
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dekking en pensioenuitkering van 
vrouwen door bedrijfspensioenregelingen 
te beoordelen;

Or. en

Amendement 491
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen 
op het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

Schrappen

Or. pt

Amendement 492
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
kunstmatige intelligentie en digitale 
oplossingen om gebruik te kunnen maken 
van goederen op het gebied van cultuur, 
ontspanning, onderwijs, communicatie, 
telezorg en telegeneeskunde; wijst op het 
belang van een waardige en mensgerichte 
aanpak en benadrukt dat deze oplossingen 
ondanks tal van voordelen niet volledig de 
persoonlijke contacten kunnen vervangen 
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en dat er derhalve een evenwichtige 
aanpak ter bevordering van beide moet 
worden doorgevoerd;

Or. en

Amendement 493
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde; terwijl tegelijk 
offlinekanalen worden onderhouden om 
deze diensten te bereiken; pleit met name 
voor strategieën om binnen kaders voor 
langdurige zorg toegang tot vaardigheden, 
connectiviteit en apparaten te 
ontwikkelen;

Or. en

Amendement 494
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 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de mogelijkheden voor 
bevordering van de maatschappelijke 
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internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

inclusie van ouderen nader te onderzoeken 
met behulp van internet en andere ICT-
technologieën om gebruik te kunnen 
maken van goederen op het gebied van 
cultuur, onderwijs, medische zorg en 
communicatie, zonder daarbij voorbij te 
gaan aan het belang van persoonlijk 
contact;

Or. en

Amendement 495
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie en 
integratie op de arbeidsmarkt van ouderen 
te bevorderen met behulp van internet en 
andere ICT-technologieën om gebruik te 
kunnen maken van goederen op het gebied 
van cultuur, ontspanning, onderwijs, 
communicatie, werkgelegenheid, telezorg 
en telegeneeskunde;

Or. en

Amendement 496
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen, in het bijzonder ouderen die aan 
huis gebonden zijn, te bevorderen met 
behulp van internet en andere ICT-
technologieën om gebruik te kunnen 
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onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

maken van goederen op het gebied van 
cultuur, ontspanning, onderwijs, 
communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

Or. pl

Amendement 497
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de maatschappelijke inclusie van 
ouderen te bevorderen met behulp van 
internet en andere ICT-technologieën om 
gebruik te kunnen maken van goederen op 
het gebied van cultuur, ontspanning, 
onderwijs, communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

13. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de digitale tweedeling te 
overbruggen en de maatschappelijke 
inclusie van ouderen te bevorderen met 
behulp van internet en andere ICT-
technologieën om gebruik te kunnen 
maken van goederen op het gebied van 
cultuur, ontspanning, onderwijs, 
communicatie, telezorg en 
telegeneeskunde;

Or. en

Amendement 498
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. merkt op dat betere connectiviteit 
en toegankelijkheid van diensten in 
plattelands- en afgelegen gebieden van 
cruciaal belang zijn om de ontvolking van 
deze regio’s en de maatschappelijke en 
digitale uitsluiting van de oudere 
bevolking daar aan te pakken; roept de 
lidstaten derhalve op de betekenis van 
plattelands- en afgelegen gebieden in hun 
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diversiteit te onderkennen en hun 
potentieel te ontwikkelen door middel van 
stimulerende investeringen in de lokale 
economie, die ondernemerschap 
bevorderen en hun connectiviteit 
verbeteren;

Or. en

Amendement 499
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Commissie om de 
ouderen- en gehandicaptenzorg op te 
nemen in haar toezicht op en evaluatie 
van de gegevens in het kader van het 
Europees Semester en in het jaarverslag 
over gendergelijkheid; verzoekt de 
lidstaten te overwegen om in hun 
landverslagen ook evaluaties op te nemen 
van de zorgvoorzieningen voor ouderen 
en gehandicapten; spoort de lidstaten aan 
om, in het geval van trage vooruitgang, 
corrigerende maatregelen vast te stellen 
en toe te passen;

Or. en

Amendement 500
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Commissie de lidstaten 
te ondersteunen bij de bestrijding van de 
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armoede, die in het bijzonder 
alleenstaande moeders treft en die door de 
crisis verder is verergerd, hetgeen leidt tot 
een toenemende maatschappelijke 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 501
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. roept de Commissie op een 
indicator van de pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen in het leven te 
roepen om zo de cumulatieve 
ongelijkheden die vrouwen tijdens hun 
leven ervaren, te beoordelen;

Or. en

Amendement 502
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
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor 
alle huishoudens om digitale uitsluiting te 
helpen tegengaan;

Schrappen

Or. en
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Amendement 503
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting te 
helpen tegengaan;

14. onderstreept het grote belang dat 
de voortdurend ontwikkelende 
technologieën hebben op het dagelijks 
leven van mensen, en benadrukt daarom 
de noodzaak van snelle 
breedbandverbindingen en cruciale en 
geactualiseerde technologische 
apparatuur op scholen, in ziekenhuizen 
en bij alle overige relevante publieke 
diensten, waaronder de ontwikkeling van 
effectieve e-governance; verzoekt de 
lidstaten de toegang tot snel 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens, hetgeen essentieel is om 
digitale uitsluiting tegen te gaan en 
mensen die in plattelands- en afgelegen 
gebieden leven diverse kansen te bieden;

Or. en

Amendement 504
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting te 
helpen tegengaan;

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting te 
helpen tegengaan; vraagt de lidstaten in dit 
opzicht de digitale kloof te dichten 
waardoor ouderen die geen internet 
gebruiken worden uitgesloten en 
geïsoleerd;

Or. fr
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Amendement 505
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting te 
helpen tegengaan;

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting, met 
name van ouderen, te helpen tegengaan;

Or. pl

Amendement 506
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet te waarborgen voor alle 
huishoudens om digitale uitsluiting te 
helpen tegengaan;

14. verzoekt de lidstaten de toegang tot 
breedbandinternet en tot digitale 
apparatuur en vaardigheden te 
waarborgen voor alle huishoudens om 
digitale uitsluiting te helpen tegengaan;

Or. en

Amendement 507
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de lidstaten rekening te 
houden met de specifieke situatie van 
oudere werknemers op de arbeidsmarkt 
met behulp van maatregelen zoals 
geïndividualiseerde opleidingen en 
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geoptimaliseerde werktijden;

Or. pl

Amendement 508
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. roept de lidstaten op meer te 
investeren in zorgdiensten en de kwaliteit 
van de zorg te verbeteren, en meer te 
investeren in speciale maatregelen die 
verzorgers in staat stellen een actief 
beroepsleven te blijven leiden;

Or. en

Amendement 509
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. roept de Commissie op lidstaten te 
ondersteunen bij het opvoeren van het 
gebruik van structuurfondsen voor 
investeringen in publieke kinderzorg en 
zorg voor ouderen en afhankelijke 
personen;

Or. en

Amendement 510
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. verzoekt de lidstaten de werking en 
ontwikkeling van ouderenorganisaties en 
andere vormen van sociale participatie te 
ondersteunen;

Or. pl

Amendement 511
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 quater. roept de Commissie en het 
Comité voor sociale bescherming op om 
in het volgende verslag over de 
toereikendheid van de pensioenen nader 
in te gaan op atypische 
arbeidsmarkttrajecten en de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
in al zijn dimensies en binnen alle drie de 
pijlers van de pensioenstelsels volledig uit 
te diepen; roept de Commissie verder op 
de toereikendheid van 
minimumpensioenen te beoordelen, die 
met name van belang zijn om armoede 
onder ouderen te voorkomen;

Or. en

Amendement 512
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 
het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten;

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 
het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten; 
benadrukt dat de zilveren economie moet 
worden gezien als een economie op basis 
van de beginselen van toegankelijkheid 
voor personen met een handicap, 
betaalbaarheid en de toereikendheid van 
goederen en diensten voor de behoeften 
van ouderen; wijst erop dat deelname van 
ouderen bij het ontwikkelen en testen van 
goederen en diensten in de zilveren 
economie essentieel is voor het succes en 
het gebruik ervan;

Or. en

Amendement 513
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 
het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten;

15. benadrukt dat de opkomende 
zilveren economie een van de 
voornaamste aanjagers van de economie 
kan worden, met name in 
plattelandsgebieden, en de 
gezondheidszorg- en langdurigezorgsector 
mogelijkheden kan opleveren om op 
efficiëntere wijze hoogwaardige zorg te 
bieden; verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 
het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten;

Or. en

Amendement 514
Anne Sander
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 
het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten;

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 
het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten, 
zodat marktdeelnemers het potentieel van 
nieuwe afzetmogelijkheden kunnen 
benutten en zo op nieuwe behoeften van 
onze samenleving kunnen inspelen;

Or. fr

Amendement 515
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben 
voor het potentieel van de zilveren 
economie en deze sterker te bevorderen in 
de lidstaten;

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om oog te hebben voor het 
potentieel van de zilveren economie en te 
pleiten voor strategieën die toerisme en 
culturele uitwisselingen bevorderen die 
zijn afgestemd op gepensioneerden en 
hun behoeften;

Or. pt

Amendement 516
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben voor 



AM\1215438NL.docx 109/142 PE658.923v01-00

NL

het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten;

het potentieel van de zilveren economie en 
deze sterker te bevorderen in de lidstaten, 
zowel bij commerciële als niet-
commerciële entiteiten;

Or. pl

Amendement 517
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 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie om in de 
strategieën van de Unie oog te hebben 
voor het potentieel van de zilveren 
economie en deze sterker te bevorderen in 
de lidstaten;

15. verzoekt de Commissie om oog te 
hebben voor het potentieel van de zilveren 
economie;

Or. en

Amendement 518
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is uitermate bezorgd over de mate 
waarin kwetsbare groepen vrouwen te 
maken hebben met meervoudige 
discriminatie, onder wie vrouwelijke 
migranten, vrouwen met een handicap, 
lesbiennes, vrouwen die tot een 
minderheid behoren, vrouwen met 
beperkte kwalificaties en oudere vrouwen, 
aangezien zij te lijden hebben onder 
discriminatie op grond van leeftijd, 
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geslacht, etniciteit en seksuele of 
religieuze oriëntatie, om maar een paar 
voorbeelden te noemen, en pleit voor 
maatregelen op het gebied van positieve 
discriminatie;

Or. en

Amendement 519
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 520
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op het beginsel van actief ouder worden 
en de solidariteit tussen de generaties 
binnen alle relevante beleidsmaatregelen 
te integreren;
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Or. en

Amendement 521
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om organisaties die ouderen 
vertegenwoordigen en de belangen van 
ouderen verdedigen te betrekken bij 
beslissingen die ouderen aangaan;

Or. hu

Amendement 522
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat telewerken tal van 
voordelen biedt voor afgelegen gebieden 
en een van de beste middelen is om 
digitale technologieën in te zetten om de 
bevolking van de plattelands- en 
afgelegen gebieden te behouden en 
tegelijk de lokale gemeenschappen en 
economie een positieve impuls te geven; 
roept de Commissie op een Europese 
telewerkagenda voor te stellen met het oog 
op de ontwikkeling van een wetgevend 
kader met duidelijke minimumnormen en 
voorwaarden voor werk op afstand binnen 
de EU;

Or. en
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Amendement 523
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. benadrukt dat de zorgcrisis die is 
veroorzaakt door COVID-19 heeft laten 
zien dat gendermainstreaming binnen alle 
beleidsterreinen moet worden toegepast; 
roept de Commissie op 
gendermainstreaming, genderbegrotingen 
en gendereffectbeoordelingen toe te 
passen op alle beleidsterreinen en voor elk 
wetsvoorstel op alle bestuursniveaus, en te 
zorgen dat er specifieke 
gendergelijkheidsdoelstellingen worden 
ingesteld, onder andere voor alle politieke 
en begrotingsinstrumenten ter bestrijding 
van COVID-19;

Or. en

Amendement 524
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 quater. benadrukt dat er een 
digitale tweedeling bestaat tussen de 
generaties en roept de Commissie en de 
lidstaten op de belemmeringen voor 
ouderen om deel uit te maken van de 
digitale samenleving weg te nemen, met 
name die voor oudere vrouwen die minder 
toegang hebben tot digitale apparatuur en 
connectiviteit als gevolg van lagere 
inkomens en werk in minder 
gedigitaliseerde sectoren;
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Or. en

Amendement 525
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 9

Ontwerpresolutie Amendement

Veilige ruimte en onderzoek Huisvesting en openbare infrastructuur

Or. en

Amendement 526
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Kopje 9

Ontwerpresolutie Amendement

Veilige ruimte en onderzoek Speciale beleidsmaatregelen en onderzoek

Or. en

Amendement 527
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de rechten van ouderen met een 
handicap te integreren in alle 
arbeidsongeschiktheids- en 
ouderdomsgerelateerde 
beleidsmaatregelen en -programma’s en 
zo te zorgen voor volledige naleving van 
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het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (UNCRPD);

Or. en

Amendement 528
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een handicap, 
beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een handicap, 
beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet; beklemtoont dat de 
warmte-, licht-, geluids- en geurniveaus in 
woningen aangenaam moeten zijn voor de 
bewoners en dat gebouwen moeten zijn 
uitgerust met 
toegankelijkheidsvoorzieningen, zoals 
liften, opritten, brede gangen en deuren, 
antislipvloeren en geschikte trappen met 
leuningen; onderstreept dat de inrichting 
van woningen geen rechtstreekse 
veiligheidsrisico’s mogen opleveren bij 
onjuist gebruik;

Or. pl

Amendement 529
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een 
handicap, beperkte mobiliteit of een 
zintuiglijke beperking; onderstreept dat 
een woning veilig is wanneer de kans dat 
er zich onveilige situaties voordoen wordt 
beperkt en er gemakkelijk kan worden 
gereageerd in het geval er zich toch een 
onveilige situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten de EU-
fondsen, aangevuld met nationale en 
lokale investeringen, te gebruiken om 
adequate, veilige en toegankelijke 
woningen te bieden aan jongeren, 
alleenstaanden, met name oudere 
vrouwen, ouderen en personen met een 
handicap, een chronische ziekte of 
functionele beperkingen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om ook in 
de context van het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, demografische 
problemen aan te pakken, met het oog op, 
onder meer, het bestrijden van 
maatschappelijke uitsluiting, digitale 
tweedeling en energiearmoede;

Or. en

Amendement 530
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een 
handicap, beperkte mobiliteit of een 
zintuiglijke beperking; onderstreept dat 
een woning veilig is wanneer de kans dat 
er zich onveilige situaties voordoen wordt 
beperkt en er gemakkelijk kan worden 
gereageerd in het geval er zich toch een 
onveilige situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten de bestaande 
wetgeving op het gebied van gebouwen en 
openbare ruimten na te leven teneinde 
gebouwen en openbare ruimten af te 
stemmen op de behoeften van personen 
met een handicap, beperkte mobiliteit of 
een zintuiglijke beperking, die eveneens 
ouderen omvatten; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan bij te 
dragen tot het verbeteren van de 
toegankelijkheid van de woningvoorraad, 
aangezien een woning veilig is wanneer de 
kans op obstakels wordt beperkt en er 
gemakkelijk kan worden gereageerd in het 
geval er zich toch een onveilige situatie 
voordoet;

Or. pt
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Amendement 531
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een handicap, 
beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten gebouwen, 
woningen en de omgeving aan te passen 
aan de behoeften van ouderen en personen 
met een handicap, beperkte mobiliteit of 
een zintuiglijke beperking; herinnert 
eraan dat toegankelijke woningen zonder 
toegankelijke omgeving niet optimaal 
kunnen worden benut; onderstreept dat 
een woning veilig is wanneer de kans dat 
er zich onveilige situaties voordoen wordt 
beperkt en er gemakkelijk kan worden 
gereageerd in het geval er zich toch een 
onveilige situatie voordoet;

Or. en

Amendement 532
Krzysztof Hetman, Jarosław Duda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een handicap, 
beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten openbare 
ruimten, vervoersinfrastructuur, 
gebouwen en woningen aan te passen aan 
de behoeften van ouderen en personen met 
een handicap, beperkte mobiliteit of een 
zintuiglijke beperking; onderstreept dat een 
woning veilig is wanneer de kans dat er 
zich onveilige situaties voordoen wordt 
beperkt en er gemakkelijk kan worden 
gereageerd in het geval er zich toch een 
onveilige situatie voordoet;

Or. en
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Amendement 533
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een handicap, 
beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een 
handicap; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet;

Or. en

Amendement 534
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een handicap, 
beperkte mobiliteit of een zintuiglijke 
beperking; onderstreept dat een woning 
veilig is wanneer de kans dat er zich 
onveilige situaties voordoen wordt beperkt 
en er gemakkelijk kan worden gereageerd 
in het geval er zich toch een onveilige 
situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten gebouwen, 
woningen en vervoer aan te passen aan de 
behoeften van ouderen en personen met 
een handicap, beperkte mobiliteit of een 
zintuiglijke beperking; onderstreept dat een 
woning veilig is wanneer de kans dat er 
zich onveilige situaties voordoen wordt 
beperkt en er gemakkelijk kan worden 
gereageerd in het geval er zich toch een 
onveilige situatie voordoet;

Or. en

Amendement 535
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Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met een 
handicap, beperkte mobiliteit of een 
zintuiglijke beperking; onderstreept dat een 
woning veilig is wanneer de kans dat er 
zich onveilige situaties voordoen wordt 
beperkt en er gemakkelijk kan worden 
gereageerd in het geval er zich toch een 
onveilige situatie voordoet;

16. verzoekt de lidstaten gebouwen en 
woningen aan te passen aan de behoeften 
van ouderen en personen met beperkte 
mobiliteit of een zintuiglijke beperking; 
onderstreept dat een woning veilig is 
wanneer de kans dat er zich onveilige 
situaties voordoen wordt beperkt en er 
gemakkelijk kan worden gereageerd in het 
geval er zich toch een onveilige situatie 
voordoet;

Or. en

Amendement 536
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten mechanismen 
te ontwikkelen om te bereiken dat 
voldoende pensioen wordt opgebouwd, 
ook in tijden wanneer het 
inkomensniveau van de verzorger tijdelijk 
lager is als gevolg van het vervullen van 
zorgtaken, hetgeen vooral voor vrouwen 
geldt; verzoekt de Commissie om een 
onderzoek naar de uiteenlopende 
gevolgen die de pensioenstelsels in de 
lidstaten hebben voor mannen en 
vrouwen;

Or. en

Amendement 537
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Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt de onontbeerlijke rol 
die regionale en lokale overheden spelen 
in de zoektocht naar een zinvolle en 
duurzame oplossing voor de toenemende 
demografische problemen in plattelands- 
en afgelegen gebieden;

Or. en

Amendement 538
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Maria Walsh, 
Anne Sander, Dennis Radtke, Krzysztof Hetman, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept de Europese Commissie en 
de lidstaten op goede praktijken voor een 
doelmatig verouderingsbeleid te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 539
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. roept de lidstaten en de Commissie 
op te zorgen voor een zorgtransitie naar 
een nieuwe maatschappelijke opzet van de 
zorg, die niet onevenredig afhankelijk is 
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van vrouwen; wijst erop dat het koppelen 
van de zorgtransitie aan de sterk met 
elkaar verbonden ecologische en digitale 
transities, een politieke prioriteit van de 
EU moet zijn;

Or. en

Amendement 540
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. vraagt om een EU-breed 
onderzoek naar de prevalentie van en de 
factoren achter geweld tegen oudere 
vrouwen, en de beleidsmaatregelen ter 
bestrijding daarvan; benadrukt dat 
binnen de algehele agenda van de strijd 
tegen geweld tegen vrouwen niet voorbij 
mag worden gegaan aan het gevaar op 
geweld dat voor oudere vrouwen geldt, 
dus ook niet bij de ratificatie en uitvoering 
van het Verdrag van Istanbul en het 
Actieprogramma van Peking;

Or. en

Amendement 541
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen, om de banden tussen de 
generaties te versterken en om ouderen die 

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen, om de banden tussen de 
generaties te versterken en om ouderen die 
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om gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een woning te vinden die aan hun 
behoeften beantwoordt, zonder hiervoor de 
gemeenschap waarin ze jarenlang 
gefunctioneerd hebben te moeten verlaten;

om gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een woning te vinden die aan hun 
behoeften beantwoordt, zonder hiervoor de 
gemeenschap waarin ze jarenlang 
gefunctioneerd hebben te moeten verlaten; 
verzoekt de lidstaten eveneens ouder 
wordende leden van de bevolking en hun 
families te helpen om toegang te krijgen 
tot middelen om hun omgeving flexibel 
om te vormen en om toegang te krijgen tot 
e-gezondheidsdiensten en kunstmatige 
intelligentie, aangezien deze aanzienlijk 
bijdragen tot de aanpak van uitdagingen 
in verband met ouder worden en het 
verlies van autonomie;

Or. hu

Amendement 542
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, Heléne Fritzon, Johan 
Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om 
gezinnen ertoe aan te sporen bij elkaar in 
de buurt te gaan wonen, om de banden 
tussen de generaties te versterken en om 
ouderen die om gezondheids- of financiële 
redenen hun woonplaats moeten verlaten 
in staat te stellen een woning te vinden die 
aan hun behoeften beantwoordt, zonder 
hiervoor de gemeenschap waarin ze 
jarenlang gefunctioneerd hebben te 
moeten verlaten;

17. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten intergenerationele huisvesting, 
de toegankelijkheid daarvan en de creatie 
van leeftijdsvriendelijke omgevingen te 
bevorderen;

Or. en
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Amendement 543
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen, om de banden tussen de 
generaties te versterken en om ouderen die 
om gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een woning te vinden die aan hun 
behoeften beantwoordt, zonder hiervoor de 
gemeenschap waarin ze jarenlang 
gefunctioneerd hebben te moeten verlaten;

17. verzoekt de lidstaten programma’s, 
maatregelen en technologieën op basis van 
de zilveren economie, zoals 
huisautomatisering, mensgerichte ICT en 
kunstmatige intelligentie, te bevorderen 
om gezinnen ertoe aan te sporen bij elkaar 
in de buurt of in hetzelfde huis te gaan 
wonen, om de banden tussen de generaties 
te versterken en om ouderen die om 
gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een woning te vinden die aan hun 
behoeften beantwoordt, zonder hiervoor de 
gemeenschap waarin ze jarenlang 
gefunctioneerd hebben te moeten verlaten;

Or. en

Amendement 544
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om 
gezinnen ertoe aan te sporen bij elkaar in 
de buurt te gaan wonen, om de banden 
tussen de generaties te versterken en om 
ouderen die om gezondheids- of financiële 
redenen hun woonplaats moeten verlaten in 
staat te stellen een woning te vinden die 
aan hun behoeften beantwoordt, zonder 
hiervoor de gemeenschap waarin ze 
jarenlang gefunctioneerd hebben te 
moeten verlaten;

17. verzoekt de lidstaten initiatieven te 
bevorderen om de banden tussen de 
generaties te versterken en om ouderen die 
om gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een betaalbare woning te vinden;
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Or. en

Amendement 545
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen, om de banden tussen de 
generaties te versterken en om ouderen die 
om gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een woning te vinden die aan hun 
behoeften beantwoordt, zonder hiervoor de 
gemeenschap waarin ze jarenlang 
gefunctioneerd hebben te moeten verlaten;

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen, waarbij de keuze van elk 
gezinslid wordt gerespecteerd, om overige 
vormen van intergenerationele 
huisvesting te ontwikkelen, om de 
uitwisseling tussen de generaties te 
versterken en om ouderen die om 
gezondheids- of financiële redenen hun 
woonplaats moeten verlaten in staat te 
stellen een woning te vinden die aan hun 
behoeften beantwoordt, zonder hiervoor de 
gemeenschap waarin ze jarenlang 
gefunctioneerd hebben te moeten verlaten;

Or. en

Amendement 546
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen, om de banden tussen de 
generaties te versterken en om ouderen die 
om gezondheids- of financiële redenen 
hun woonplaats moeten verlaten in staat 
te stellen een woning te vinden die aan 
hun behoeften beantwoordt, zonder 

17. verzoekt de lidstaten programma’s 
en maatregelen te bevorderen om gezinnen 
ertoe aan te sporen bij elkaar in de buurt te 
gaan wonen en om de banden tussen de 
generaties te versterken; pleit voor de 
bevordering van maatregelen die voorzien 
in het recht op huisvesting en de 
bevolking beschermen tegen speculatie 
met onroerend goed, die bewoners, met 
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hiervoor de gemeenschap waarin ze 
jarenlang gefunctioneerd hebben te 
moeten verlaten;

name ouderen, dwingen hun huizen, 
gemeenschappen en de lokale sociale 
gemeenschap te verlaten;

Or. pt

Amendement 547
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. roept de lidstaten op bij de 
hervorming van de pensioenstelsels en de 
aanpassing van de pensioenleeftijd 
rekening te houden met de 
genderdimensie, mede gelet op de 
verschillen tussen mannen en vrouwen 
wat betreft werkpatronen en het hogere 
discriminatierisico dat oudere vrouwen 
lopen op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 548
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. roept de Commissie tevens op 
gendergelijkheidsdoelstellingen op te 
nemen als reactie op de demografische 
problemen van de EU;

Or. en
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Amendement 549
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. roept de lidstaten op geweld 
tegen oudere vrouwen te voorkomen en te 
bestrijden als onderdeel van hun 
nationale antwoord op COVID-19, met 
inbegrip van hulplijnen en 
ondersteunende diensten, en met 
bijzondere aandacht voor de context van 
woonzorg;

Or. en

Amendement 550
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat beschermd wonen 
en begeleid wonen instrumenten van het 
huisvestingsbeleid en het sociaal beleid 
zijn die bijzonder doeltreffend zijn als 
ondersteuning van onder meer de de-
institutionalisering van de zorg; verzoekt 
de lidstaten maatregelen te nemen om het 
aanbod voor beschermd wonen en 
begeleid wonen uit te breiden;

Schrappen

Or. pt

Amendement 551
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18



PE658.923v01-00 126/142 AM\1215438NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat beschermd wonen en 
begeleid wonen instrumenten van het 
huisvestingsbeleid en het sociaal beleid 
zijn die bijzonder doeltreffend zijn als 
ondersteuning van onder meer de de-
institutionalisering van de zorg; verzoekt 
de lidstaten maatregelen te nemen om het 
aanbod voor beschermd wonen en begeleid 
wonen uit te breiden;

18. benadrukt dat de betaalbaarheid 
van beschermd wonen en begeleid wonen 
moet worden gegarandeerd, zodat alle 
problemen als gevolg waarvan ouderen 
geen gelijke kansen hebben, met succes 
worden verholpen, zulks met het oog op 
een grotere doelmatigheid van de 
ondersteuning van het huisvestingsbeleid 
en het sociaal beleid en onder meer de de-
institutionalisering van de zorg; verzoekt 
de lidstaten maatregelen te nemen om de 
betaalbaarheid te verbeteren en het 
aanbod voor beschermd wonen en begeleid 
wonen uit te breiden;

Or. en

Amendement 552
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat beschermd wonen en 
begeleid wonen instrumenten van het 
huisvestingsbeleid en het sociaal beleid 
zijn die bijzonder doeltreffend zijn als 
ondersteuning van onder meer de de-
institutionalisering van de zorg; verzoekt 
de lidstaten maatregelen te nemen om het 
aanbod voor beschermd wonen en 
begeleid wonen uit te breiden;

18. wijst erop dat beschermd en 
begeleid wonen bevorderlijk kan zijn voor 
de de-institutionalisering van de zorg; 
verzoekt de lidstaten de mogelijkheden te 
onderzoeken van de bevordering van 
beschermd en begeleid wonen op basis van 
kwaliteitscriteria;

Or. en

Amendement 553
Tatjana Ždanoka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt dat beschermd wonen 
en begeleid wonen instrumenten van het 
huisvestingsbeleid en het sociaal beleid 
zijn die bijzonder doeltreffend zijn als 
ondersteuning van onder meer de de-
institutionalisering van de zorg; verzoekt 
de lidstaten maatregelen te nemen om het 
aanbod voor beschermd wonen en 
begeleid wonen uit te breiden;

18. verzoekt de lidstaten maatregelen te 
nemen om het aanbod voor 
gemeenschapsgerichte zorg, met inbegrip 
van het aannemen van zeer effectieve 
alternatieven voor institutionalisering, 
zoals begeleid wonen, intergenerationele 
huisvesting en aanpassingen aan 
woningen, uit te breiden;

Or. en

Amendement 554
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. moedigt de lidstaten aan op 
ouderen gerichte informatie- en 
voorlichtingscampagnes en maatregelen 
op het gebied van verkeersveiligheid uit te 
voeren en daarbij de gevolgen te laten 
zien van fysiologische veranderingen en 
psychomotorische vaardigheden voor het 
vermogen om de weg te gebruiken, en zo 
de veiligheid voor alle weggebruikers te 
verbeteren;

Or. pl

Amendement 555
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. dringt erop aan dat op het niveau 
van de lidstaten bijstandspakketten 
worden opgezet, waarvan 
maatregelenprogramma’s deel uitmaken, 
ter vergroting van de inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt, inperking van de gevolgen 
van werkloosheid en opvoering van het 
aantal mensen boven de 50 dat werkt, 
waarbij speciale aandacht uitgaat naar de 
positie van vrouwen;

Or. en

Amendement 556
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. onderstreept dat veel van de in het 
kader van de statistische systemen van de 
EU verzamelde indicatoren te weinig 
onderscheid maken tussen de 
leeftijdsgroepen van ouderen, zoals de 
groepen 75-84 en 85+, hetgeen de 
inspanningen belemmert om bewustzijn te 
creëren over de leefomstandigheden van 
vrouwen en mannen in de meest 
gevorderde leeftijdsgroepen in het 
algemeen, en de verschillen tussen 
vrouwen en mannen in zeer gevorderde 
leeftijdsgroepen in het bijzonder; roept de 
Commissie en de lidstaten op de 
statistische leeftijdsgroepen te herzien, 
zodat de vergrijzing van de bevolking en 
het toenemende aandeel personen dat een 
zeer hoge leeftijd bereikt, kan worden 
bijgehouden;

Or. en
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Amendement 557
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer ondersteuning te bieden 
voor de ontwikkeling van onderzoek naar 
gezond ouder worden en 
ouderdomsgerelateerde ziekten;

Or. pl

Amendement 558
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 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid 
voor ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan 
de behoeften van ouderen; roept op tot 
een intensievere benutting van de 
middelen van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen 
in plattelandsgebieden;

Schrappen
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Or. en

Amendement 559
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen van 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, stimulering van bedrijven om 
oudere werknemers in alle vormen van 
opleiding op te nemen, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen, met specifieke aandacht voor 
personen met een chronische ziekte, en 
het aanpassen van infrastructuur en de 
openbare ruimte aan de behoeften van 
ouderen; vraagt om meer investeringen in 
publieke diensten in plattelandsgebieden, 
die de jongere generatie zouden 
aantrekken en het welzijn van ouderen die 
daar wonen, zouden verbeteren; roept op 
tot een intensievere benutting van de 
middelen van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 560
Sandra Pereira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
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Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid 
voor ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan 
de behoeften van ouderen; roept op tot 
een intensievere benutting van de 
middelen van het Europees 
Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen 
in plattelandsgebieden;

19. spoort de Commissie en de 
lidstaten ertoe aan overheidsinvesteringen 
aanzienlijk te verhogen, ook middels het 
gebruik van Europese structuur- en 
investeringsfondsen, om de inclusie van 
oudere mensen te bevorderen, met behulp 
van opleidingen en door cultuur en vrije 
tijd te bevorderen en door openbare 
infrastructuur, zoals het openbaar vervoer, 
alsook de toegankelijkheid van sociale 
ruimten, uit te breiden en aan te passen; 
het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden is een uitstekend 
voorbeeld dat het belang aangeeft van 
deze openbare investering, die sociale en 
territoriale cohesie handhaaft met het oog 
op de ondersteuning van deze inclusie en 
participatie;

Or. pt

Amendement 561
Romana Tomc, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen van 

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen van 
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het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden; beveelt het gebruik 
van het EU-herstelplan aan voor 
langetermijninvesteringen in nieuwe 
structuren van solidariteit (informele 
zorg, vrijwilligerswerk, gezinsvriendelijke 
stedenbouw) en in demografisch en 
gezinsbeleid;

Or. en

Amendement 562
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen 
van het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen 
in plattelandsgebieden;

19. spoort de lidstaten ertoe aan 
scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen alsook het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen te bevorderen;

Or. fr

Amendement 563
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen van 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 
ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen van 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelands-, afgelegen en perifere 
gebieden, waarbij speciale aandacht 
uitgaat naar reeds dunbevolkte en 
ontvolkte gebieden;

Or. en

Amendement 564
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers, het aanpassen van 
ondernemingen aan werkgelegenheid voor 

19. spoort de lidstaten ertoe aan de 
uitgaven in het kader van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+), het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie (JTF) te verhogen 
voor doelstellingen die verband houden 
met scholing en omscholing van oudere 
werknemers en het bevorderen van gelijke 
toegang tot overheidsdiensten, en daarbij 
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ouderen en het aanpassen van 
infrastructuur en de openbare ruimte aan de 
behoeften van ouderen; roept op tot een 
intensievere benutting van de middelen van 
het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

specifiek aandacht te hebben voor het 
aanpassen van ondernemingen aan 
werkgelegenheid voor ouderen en het 
aanpassen van infrastructuur en de 
openbare ruimte aan de behoeften van 
ouderen; roept op tot een intensievere 
benutting van de middelen van het 
Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling (Elfpo) voor het 
bestrijden van het isolement van ouderen in 
plattelandsgebieden;

Or. pl

Amendement 565
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten effectieve programma’s ter 
bestrijding van geweld tegen vrouwen op 
te zetten, waarbij ook aandacht is voor 
discriminatie op grond van leeftijd, 
teneinde fysiek, seksueel, geestelijk en 
financieel misbruik te voorkomen 
waarvan ouderen, van wie de meesten 
vrouwen zijn, het slachtoffer kunnen 
worden; stelt voor statistisch onderzoek te 
verrichten naar het toenemende geweld 
tegen ouderen om meer inzicht te krijgen 
in dit ernstige probleem – waarvan 
ouderen in het algemeen geen melding 
maken omdat zij de slechte behandeling 
die hen ten deel valt vaak aanvaarden als 
iets dat bij het oud en afhankelijk zijn 
hoort – en om mishandeling van ouderen 
doelmatiger en met meer inzet van de 
maatschappij in het algemeen te 
bestrijden;

Or. en
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Amendement 566
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. Voor de samenleving van de 
toekomst:
1. Benadrukt dat het menselijk leven de 
hoogste waarde is die boven elke 
omstandigheid en ideologisch en 
partijbelang uitstijgt.
2. Benadrukt dat de opvatting van het 
persoonlijk wezen en de verdediging van 
het leven en de waardigheid van de mens 
de belangrijkste doelstelling moet zijn om 
in een democratische samenleving van 
een rechtsstaat te verdedigen.
3. Onderstreept de waarde van het gezin 
als natuurlijke instelling waar leven 
ontstaat en wordt gestreefd naar de 
optimale ontwikkeling en verzorging van 
mensen in elke levensfase en in al hun 
persoonlijke dimensies; lichamelijk, 
geestelijk, emotioneel en spiritueel.

Or. es

Amendement 567
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 568
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 569
Tatjana Ždanoka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept de Europese Commissie en 
de lidstaten op het concept van een 
leeftijdsvriendelijke omgeving te 
ondersteunen en te ontwikkelen door 
uitwisseling van praktijken tussen 
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gemeenten, regio’s, wetenschappers, de 
bedrijfswereld en maatschappelijke 
organisaties te ondersteunen;

Or. en

Amendement 570
Romana Tomc, Franc Bogovič

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beveelt de lidstaten aan 
universiteiten en maatschappelijke 
organisaties (zoals gezins- en 
ouderenverenigingen) te betrekken als 
permanente partijen in de dialoog ten 
behoeve van het ontwikkelen van gezins- 
en ouderenvriendelijk beleid;

Or. en

Amendement 571
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 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. roept de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat alle huishoudens en openbare 
instellingen toegang hebben tot 
breedbandinternet en om de verwerving 
van digitale vaardigheden te bevorderen, 
met name voor kwetsbare groepen;

Or. en
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Amendement 572
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de lidstaten gebruik te 
maken van financiering van React-EU om 
demografische veranderingen aan te 
pakken1 bis;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/de
mography_report_2020_n.pdf, blz. 20.

Or. pl

Amendement 573
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. benadrukt dat nieuwe 
technologieën en innovatieve methoden 
nuttig kunnen blijken om de kosten van 
diensten van algemeen belang te drukken, 
zonder iets af te doen aan de 
levensstandaard en de kwaliteit van de 
diensten in afgelegen en dunbevolkte 
regio’s; moedigt de lidstaten en de 
relevante regionale en lokale overheden 
aan om te investeren in onconventionele 
en innovatieve maatregelen gericht op het 
bieden van essentiële diensten voor de 
bevolking, en om een passende omgeving 
te creëren teneinde mensen aan te trekken 
en het proces van ontvolking om te keren;

Or. en
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Amendement 574
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 ter. roept de EU en de lidstaten op om 
oudere LGBTI+-personen te betrekken bij 
strategieën en actieplannen ter 
verwezenlijking van gendergelijkheid, 
onder andere door de raakvlakken te 
onderzoeken van nadelen gekoppeld aan 
leeftijd en seksuele oriëntatie; wijst er 
bijvoorbeeld op dat structuren voor 
langdurige zorg en ondersteuning 
mogelijk niet kunnen worden aangepast 
aan de naleving van het recht op privacy 
en een privéleven van LGBTI+-personen, 
en dat programma’s ter voorkoming en 
inperking van HIV/AIDS mogelijk niet 
toegankelijk zijn voor ouderen;

Or. en

Amendement 575
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. wijst erop dat 
hoogwaardige zorg moet worden 
gegarandeerd teneinde de levenskwaliteit 
op hoge leeftijd te verbeteren, en 
benadrukt dat personen die leven in 
publieke en particuliere instellingen voor 
ouderenzorg het recht moeten hebben deel 
te nemen aan de besluitvorming van deze 
instellingen aan de hand van bestuurs- en 
administratieve constructies; is van 
oordeel dat de lidstaten moeten zorgen 
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voor permanente scholing en regelmatige 
beoordeling van de arbeidsresultaten van 
verzorgers in de publieke en private 
zorgsector en dat aan hun 
werkzaamheden een grotere economische 
waarde wordt toegekend, met inbegrip van 
beloning, verzekering en 
arbeidsomstandigheden;

Or. en

Amendement 576
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. roept de lidstaten op de 
uitwisseling van goede praktijken met 
betrekking tot het creëren van passende 
demografische beleidsmaatregelen en -
initiatieven die erop gericht zijn de 
mogelijkheden te benutten en de 
problemen aan te pakken met betrekking 
tot de vergrijzing van de Europese 
bevolking;

Or. en

Amendement 577
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. dringt erop aan dat een 
genderperspectief in acht wordt genomen 
bij het bepalen van medische diagnoses, 
om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig 
zijn en dat de mensen een geschikte 
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behandeling en gepaste zorg ontvangen; 
wijst erop dat de ziekten en onderliggende 
omstandigheden van vrouwen nog altijd te 
weinig gediagnosticeerd en behandeld 
worden; verlangt dat de inzet van 
diagnose-instrumenten, 
gezondheidsdiensten en zorg niet puur op 
grond van de leeftijd en het geslacht van 
patiënten wordt ingeperkt, maar dat 
screening op aandoeningen als 
borstkanker, baarmoederhalskanker, 
longkanker, darmkanker en hart- en 
vaatziekten ook voor oudere vrouwen 
beschikbaar is; vraagt bovendien of er 
meer aandacht kan worden besteed aan 
de preventie en behandeling van ziekten 
waarvoor met name oudere vrouwen 
vatbaar zijn, zoals osteoporose en 
reumatoïde artritis, en dat voor 
medicijnen die in een ontwikkelingsproces 
zijn, proeven moeten worden verricht om 
het effect op het lichaam te onderzoeken, 
niet alleen op mannen, maar ook op 
vrouwen;

Or. en

Amendement 578
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 sexies. wijst op het potentiële 
belang van technologie en technische 
vooruitgang voor de aanpassing van de 
maatschappij aan de behoeften van een 
ouder wordende bevolking; pleit ervoor 
dat innovaties die in nauwe samenspraak 
met ouderen worden ontwikkeld, meer 
worden gebruikt; gelooft dat systemen 
meer gebruikersgericht moeten zijn en 
zodanig moeten worden opgezet dat ze 
toegankelijk zijn voor alle personen, 
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ongeacht hun leeftijd, geslacht, 
capaciteiten of eigenschappen; benadrukt 
dat voor AI-systemen geen 
standaardbenadering mag worden 
gevolgd en rekening moet worden 
gehouden met beginselen inzake 
universeel ontwerp om een zo groot 
mogelijke groep gebruikers te bereiken, 
met inachtneming van relevante 
toegankelijkheidsnormen;

Or. en

Amendement 579
Christine Anderson
namens de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 septies. verzoekt de Commissie de 
mechanismen voor toezicht op de naleving 
van de grondrechten voor het eind van 
2022 aan te passen en aan te scherpen; 
dringt er verder op aan dat aan deze 
mechanismen, die vaak te weinig worden 
gebruikt, ruimere bekendheid wordt 
gegeven, aangezien oudere mensen in het 
algemeen en oudere vrouwen in het 
bijzonder hun rechten vaak niet kennen;

Or. en


