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AM_Com_LegOpinion

Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Verscheidene landen wijzen in hun 
nationale actieplannen voor sociale 
integratie op het grote risico van armoede 
en/of uitsluiting waarmee sommige 
groepen geconfronteerd worden, zoals 
kinderen, alleenstaande ouders, bejaarden, 
migranten en etnische minderheden, 
mensen met een handicap, thuislozen, 
gevangenen, vrouwen en kinderen die het 
slachtoffer van geweld zijn, en zware 
drugsgebruikers.

(11) Verscheidene landen wijzen in hun 
nationale actieplannen voor sociale 
integratie op het grote risico van armoede 
en/of uitsluiting waarmee sommige 
groepen geconfronteerd worden, zoals 
kinderen, alleenstaande ouders, grote 
gezinnen, bejaarden, jongeren en met 
name jonge vrouwen, migranten en 
etnische minderheden, mensen met een 
handicap, thuislozen, gevangenen, 
vrouwen en kinderen die het slachtoffer 
van geweld zijn, en zware drugsgebruikers.

Or. fr

Amendement 8
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Ook al maakt werk voor het individu 
de kans op armoede geringer, toch is werk 
niet altijd voldoende om mensen uit hun 
armoede te bevrijden. Ook werkenden 
staan nog steeds aan het risico van armoede 
bloot. Armoede onder werkenden houdt 
met laagbetaald, laaggeschoold, onzeker en 
dikwijls deeltijdwerk verband, maar ook 
met de kenmerken van het huishouden 
waarin de betrokken persoon woont, zoals 
het aantal afhankelijke personen en de 
arbeidsintensiteit van het huishouden. 

(12) Ook al maakt werk voor het individu 
de kans op armoede geringer, toch is werk 
niet altijd voldoende om mensen uit hun 
armoede te bevrijden. Ook werkenden 
staan nog steeds aan het risico van armoede 
bloot. Armoede onder werkenden houdt 
verband met laagbetaald en laaggeschoold 
werk, met beperkte mogelijkheden om een 
beroepsopleiding te volgen en om werk en 
gezin te combineren, met onzekere
arbeidsvoorwaarden (dikwijls 
deeltijdwerk), maar ook met het niveau 
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Kwalitatief hoogwaardig werk is daarom 
een essentiële voorwaarde om mensen uit 
armoede te bevrijden.

van de sociale en economische 
ondersteuning ten opzichte van de 
kenmerken van het huishouden waarin de 
betrokken persoon woont, zoals het aantal 
afhankelijke personen en de 
arbeidsintensiteit van het huishouden. 
Kwalitatief hoogwaardig werk en sociale 
en economische ondersteuning zijn
daarom essentiële voorwaarden om 
mensen uit armoede te bevrijden.

Or. fr

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14). De toegang tot informatie- en 
communicatietechnologie en de 
mogelijkheid hiervan gebruik te maken 
worden een steeds belangrijker voorwaarde 
voor integratie.

(14). Hoewel de gelijke toegang tot 
informatie- en communicatietechnologie en 
de mogelijkheid hiervan gebruik te maken 
een steeds belangrijker voorwaarde voor 
integratie worden, is de digitale kloof 
tussen mannen en vrouwen, alsmede 
tussen sociale groeperingen niet smaller 
geworden, hetgeen de sociale en 
professionele integratie van vrouwen 
belemmert.

Een in 2006 te Riga goedgekeurde 
ministeriële verklaring bevat een oproep 
voor een informatiemaatschappij voor 
allen.

De in 2006 te Riga goedgekeurde 
ministeriële verklaring, die een oproep 
bevat voor een informatiemaatschappij 
voor allen, zou meer ten uitvoer gelegd 
moeten worden en de toegang tot de ICT 
voor allen zou een hoofddoelstelling 
moeten zijn van het Europees Jaar.

Or. fr
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Amendement 10
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Een brede steun onder de bevolking 
voor het optreden van de Gemeenschap op 
het gebied van de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting is een beslissende 
factor voor het welslagen ervan. Het 
Europees Jaar moet een katalyserende rol 
vervullen bij het bewustmakings- en 
activeringsproces. Het moet ertoe bijdragen 
dat de politieke aandacht gefocust is en dat 
alle betrokkenen worden gestimuleerd om 
vorderingen te maken met de open 
coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie.

(15) Een brede steun onder de bevolking 
voor het optreden van de Gemeenschap op 
het gebied van de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting is een beslissende 
factor voor het welslagen ervan. Het 
Europees Jaar moet een katalyserende rol 
vervullen bij het bewustmakings- en 
activeringsproces. Het moet ertoe bijdragen 
dat de politieke aandacht gefocust is en dat 
alle betrokkenen worden gestimuleerd om 
vorderingen te maken met de open 
coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie en de 
methode te versterken, alsmede op 
Europees en nationaal niveau nieuwe 
acties en initiatieven te bevorderen in 
samenwerking met arme mensen en hun 
vertegenwoordigers. In dit kader zou 
bijzondere aandacht moeten worden 
besteed aan de effectieve 
tenuitvoerlegging, op nationaal niveau, 
van de communautaire wetgeving inzake 
gelijke kansen en gelijkheid van mannen 
en vrouwen.

Or. fr

Amendement 11
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) Cohesie — Bevordering van een op 
grotere cohesie gerichte samenleving door 
een betere publieke voorlichting over de 

(c) Cohesie — Bevordering van een op 
grotere cohesie gerichte samenleving door 
wijziging van het sociaal-economisch 
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voordelen voor iedereen van een 
samenleving zonder armoede waarin 
niemand veroordeeld is om in de marge te 
leven. Het Europees Jaar bevordert een 
samenleving die voor allen, ongeacht hun 
achtergrond, levenskwaliteit, 
maatschappelijk welzijn en gelijke kansen 
ondersteunt en verbetert door duurzame 
ontwikkeling, solidariteit tussen en binnen 
de generaties en samenhang van het beleid 
met activiteiten van de EU op de gehele 
wereld te waarborgen;

beleid dat ten grondslag gelegen heeft aan 
de sociale ongelijkheid en de armoede, 
met name onder vrouwen en kinderen en 
door een betere publieke voorlichting over 
de voordelen voor iedereen van een 
samenleving zonder armoede waarin 
niemand veroordeeld is om in de marge te 
leven. Het Europees Jaar bevordert een 
samenleving die voor allen, ongeacht hun 
achtergrond, levenskwaliteit, 
maatschappelijk welzijn en gelijke kansen 
ondersteunt en verbetert door duurzame 
ontwikkeling, solidariteit tussen en binnen 
de generaties en samenhang van het beleid 
met activiteiten van de EU op de gehele 
wereld te waarborgen;

Or. pt

Amendement 12
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Inzet — Herbevestiging van de 
krachtige politieke inzet van de EU voor de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en stimuleren van deze inzet op 
alle bestuursniveaus. Door voort te bouwen 
op de resultaten en mogelijke 
tekortkomingen van de open 
coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie geeft het 
Europees Jaar meer gewicht aan politieke 
inzet voor de preventie en bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting en geeft het 
een impuls aan de verdere ontwikkeling 
van het optreden van de Europese Unie op 
dit gebied.

d) Inzet — Herbevestiging van de 
krachtige politieke inzet van de EU voor de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en stimuleren van deze inzet op 
alle bestuursniveaus, door wijziging van 
het beleid dat verantwoordelijk is voor 
deze fenomenen. Door voort te bouwen op 
de resultaten en mogelijke tekortkomingen 
van de open coördinatiemethode voor
sociale bescherming en sociale integratie 
geeft het Europees Jaar meer gewicht aan 
politieke inzet voor de preventie en 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en geeft het een impuls aan de 
verdere ontwikkeling van het optreden van 
de Europese Unie op dit gebied.

Or.  pt
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Amendement 13
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een besluit
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van het Europees Jaar 
wordt rekening gehouden met de 
verschillende wijze waarop vrouwen en 
mannen armoede en sociale uitsluiting 
ervaren.

Bij de uitvoering van het Europees Jaar 
wordt rekening gehouden met de 
verschillende wijze waarop vrouwen en 
mannen armoede en sociale uitsluiting 
ervaren, en wordt ernaar gestreefd de 
verschillende instituties bewust te maken 
van de oorzaken van armoede en van de 
maatregelen die genomen moeten worden 
om armoede te bestrijden, met name 
onder vrouwen en kinderen.

Or.  pt

Amendement 14
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lokale, regionale of nationale acties 
kunnen uit de algemene begroting van de 
Europese Unie worden medegefinancierd 
voor ten hoogste 50% van de totale 
subsidiabele kosten van de overeenkomstig 
de procedure van deel II van de bijlage 
uitgevoerde acties.

2. Lokale, regionale of nationale acties 
kunnen uit de algemene begroting van de 
Europese Unie worden medegefinancierd 
voor ten hoogste 50%, in 
uitzonderingsgevallen zelfs voor 80% van 
de totale subsidiabele kosten van de 
overeenkomstig de procedure van deel II 
van de bijlage uitgevoerde acties.



AM\712172NL.doc 7/8 PE402.844v01-00

NL

Or.  en

Motivering

Wordt samen (en bloc) met amendement 16 in stemming gebracht.

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Artikel 15 - alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit verslag dient eveneens informatie te 
bevatten over de eerbiediging van het 
beginsel van gelijkheid van mannen en 
vrouwen tijdens het Europees Jaar en de 
tenuitvoerlegging ervan, alsmede een 
evaluatie van de wijze waarop kwetsbare 
groepen hebben kunnen profiteren van 
het Europees Jaar.

Or. fr

Amendement 16
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een besluit
Bijlage - deel II - paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Acties op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau kunnen in aanmerking komen voor 
financiering uit de Gemeenschapsbegroting 
ten bedrage van ten hoogste 50% van de 
totale subsidiabele kosten per deelnemend 
land. De nationale medefinanciering moet 
even groot zijn als die van de EU en voor 
ten minste 50% uit publieke of particuliere 
middelen afkomstig zijn. Bij het selecteren 
van acties kunnen de nationale 
uitvoeringsorganen zelf beslissen of zij al 

1. Acties op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau kunnen in aanmerking komen voor 
financiering uit de Gemeenschapsbegroting 
ten bedrage van ten hoogste 50% van de 
totale subsidiabele kosten per deelnemend 
land. De nationale medefinanciering moet 
even groot zijn als die van de EU en voor 
ten minste 50% uit publieke of particuliere 
middelen afkomstig zijn. Met toestemming 
van de Commissie kunnen specifieke 
nationale acties met een sterke Europese 
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dan niet – en zo ja, voor welk bedrag –
medefinanciering van de voor de 
uitvoering van afzonderlijke acties 
verantwoordelijke organisatie aanvragen.

dimensie in aanmerking komen voor 
financiering uit de communautaire 
begroting ten bedrage van ten hoogste 
80% van de totale subsidiabele kosten. Bij 
het selecteren van acties kunnen de 
nationale uitvoeringsorganen zelf beslissen 
of zij al dan niet – en zo ja, voor welk 
bedrag – medefinanciering van de voor de 
uitvoering van afzonderlijke acties 
verantwoordelijke organisatie aanvragen.

Or. en

Motivering

Wordt samen (en bloc) met amendement 14 in stemming gebracht.

Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een besluit
Bijlage - deel IV - alinea 2 - eerste streepje

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kinderarmoede en "overerving" van 
armoede van generatie op generatie;

–bestrijding van kinderarmoede en 
"overerving" van armoede van generatie op 
generatie, met name door een betere 
ondersteuning van gezinnen en het 
ouderschap;

Or. fr
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