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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 14
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) Gezien de doelstelling van Lissabon 
om te bereiken dat in 2010 meer dan 60% 
van de vrouwen werk heeft en gezien het 
feit dat de verschillen op de arbeidsmarkt 
nog steeds zeer groot zijn, is het nodig een 
grotere verscheidenheid in de beroepskeuze 
van meisjes aan te brengen, de toegang van 
vrouwen tot levenslang leren en met name 
tot opleidingen op het gebied van 
informatietechnologie te vergemakkelijken 
en ervoor te zorgen dat vrouwen bij alle 
niveaus van onderwijs en opleiding 
betrokken zijn.

Or. fr
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 15
Overweging 24

(24) Ingevolge artikel 3 van het Verdrag 
moet de Europese Gemeenschap bij haar 
optreden steeds de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen opheffen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen 
bevorderen.

(24) Ingevolge artikel 3 van het Verdrag 
moet de Europese Gemeenschap bij haar 
optreden steeds de ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen opheffen en de 
gelijkheid van mannen en vrouwen 
bevorderen. Er moet worden gestreefd naar 
een grotere participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt. Ook moet de toegang van 
vrouwen tot verantwoordelijke niveaus en 
posten worden bevorderd.

Or. es

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 16
Artikel 1, lid 2

2. Het algemene doel van het integrale 
programma is ertoe bij te dragen dat de 
Gemeenschap door middel van levenslang 
leren een moderne kennismaatschappij met 
duurzame economische groei, meer en 
betere banen en een hechtere sociale 
samenhang wordt, die tegelijkertijd met het 
oog op de komende generaties voor een 
goede bescherming van het milieu zorgt. Het 
programma beoogt in het bijzonder de 
onderlinge uitwisseling, samenwerking en 
mobiliteit tussen de onderwijs- en 
beroepsopleidingsstelsels in de 
Gemeenschap te bevorderen, zodat deze 
wereldwijd een referentiepunt voor kwaliteit 
worden.

2. Het algemene doel van het integrale 
programma is de Europese samenleving 
bewuster te maken van het feit dat onze 
kennis voortdurend verandert en toeneemt. 
Alleen door middel van levenslang leren 
kan de Gemeenschap een moderne 
kennismaatschappij met duurzame 
economische groei, meer en betere banen en 
een hechtere sociale samenhang worden, die 
tegelijkertijd met het oog op de komende 
generaties voor een goede bescherming van 
het milieu zorgt. Het programma beoogt in 
het bijzonder de onderlinge uitwisseling, 
samenwerking en mobiliteit tussen de 
onderwijs- en beroepsopleidingsstelsels in 
de Gemeenschap te bevorderen, zodat deze 
wereldwijd een referentiepunt voor kwaliteit 
worden.

Or. de
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Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 17
Artikel 1, lid 3, letter c)

c) stimuleren van de bijdrage van levenslang 
leren aan de persoonlijke ontplooiing van 
mensen, de sociale samenhang, een actief 
burgerschap, de gelijkheid tussen de seksen 
en de participatie van mensen met 
bijzondere behoeften;

c) stimuleren van de bijdrage van levenslang 
leren aan de persoonlijke ontplooiing van 
mensen, de sociale samenhang, een actief 
burgerschap, de gelijkheid tussen de seksen, 
waarbij de maatschappelijke 
man/vrouwclichés worden losgelaten, en de 
participatie van mensen met bijzondere 
behoeften;

Or. es

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 18
Artikel 1, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) toegang bieden aan allen tot alle 
vormen van opleiding gedurende het gehele 
leven en uitvoering van specifieke 
maatregelen ten behoeve van de meest 
benadeelde personen, zoals alleenstaande 
ouders, mannen en vrouwen die 
gezinsverlof hebben genomen, 
immigranten, mannen en vrouwen die in 
perifere gebieden, op het platteland of in 
armoede leven;

Or. de

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 19
Artikel 1, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) toegang bieden aan allen tot alle 
vormen van opleiding gedurende het gehele 
leven en uitvoering van specifieke 
maatregelen ten behoeve van de meest 
benadeelde personen, zoals alleenstaande 
ouders, immigranten, mannen en vrouwen 
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die in afgelegen gebieden of in armoede 
leven;

Or. fr

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 20
Artikel 1, lid 3, letter e)

e) bewerkstelligen van méér levenslang 
leren bij mensen van alle leeftijden;

e) bewerkstelligen van méér levenslang 
leren bij mensen van alle leeftijden, met 
bijzondere aandacht voor groepen die 
moeilijker toegang krijgen tot de 
arbeidswereld, met name vrouwen;

Or. es

Amendement ingediend door Astrid Lulling

Amendement 21
Artikel 1, lid 3, letter i bis) (nieuw)

i bis) erop toezien dat met beide geslachten 
evenveel rekening wordt gehouden en dat 
mannen en vrouwen in gelijke mate 
betrokken zijn bij alle sectoren van 
onderwijs en opleiding in Europa.

Or. fr

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 22
Artikel 12 letter d)

d) de bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen en door steun bij de 
bestrijding van alle vormen van 
discriminatie op grond van sekse, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 

d) steun bij de bestrijding van alle vormen 
van discriminatie op grond van sekse, ras of 
etnische afstamming, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid;
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geaardheid.

Or. es

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 23
Artikel 12 letter d bis) (nieuw)

d bis) de bevordering van de gelijkheid van 
mannen en vrouwen door middel van een 
betere participatie op de arbeidsmarkt en 
toegang tot verantwoordelijke niveaus en 
posten, alsmede het loslaten van 
man/vrouwclichés.

Or. es

Amendement ingediend door Teresa Riera Madurell

Amendement 24
Artikel 32 letter a)

a) lerenden in het kader van de 
volwasseneneducatie;

a) lerenden in het kader van de 
volwasseneneducatie, met bijzondere 
aandacht voor groepen zonder 
basiskwalificaties, met name vrouwen;

Or. es


