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Amendement 1
Christa Prets

Ontwerpadvies
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gezien de mededeling van de Commissie 
"Naar een EU-strategie voor de rechten 
van het kind" (COM (2006 367) en de 
resolutie van het Europees Parlement 
daarover van 16 januari 20081, en met 
name de punten 94 - 117,

Or. en

Amendement 2
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gelet op het VN-Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen (CEDAW), 
aangenomen in 1979,

Or. nl

Amendement 3
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Visum 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gelet op de VN Millenniumdoelstellingen 
uit 2000, met name het uitbannen van 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0012. 
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armoede en honger ( eerste doelstelling), 
het bereiken van een universele 
basiseducatie (tweede doelstelling) en 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
(derde doelstelling) en de bescherming 
van het milieu (zevende doelstelling),

Or. nl

Amendement 4
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat vrouwen door het nog 
steeds bestaande beloningsverschil tussen 
mannen en vrouwen minder goede kansen 
hebben om aan armoede te ontsnappen,

Or. en

Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de Europese Raad in 
2000 in Lissabon heeft besloten om 
armoede onder kinderen in Europa in 
2010 te hebben uitgeroeid,

Or. en
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Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de Europese Raad in 
2000 de lidstaten in Nice heeft 
opgeroepen om te zorgen voor een vervolg 
op de aanbeveling uit 1992 over 
gegarandeerde minimuminkomens uit 
stelsels voor sociale bescherming,

Or. en

Amendement 7
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat de kans op armoede 
in Europa aanzienlijk groter is voor 
werklozen, eenouderhuishoudens 
(hoofdzakelijk met vrouwen aan het 
hoofd), oudere alleenstaanden (ook hier 
hoofdzakelijk vrouwen) en gezinnen met 
meerdere personen ten laste,

Or. en

Amendement 8
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging D (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat bij volledig ontbreken 
van sociale transfer de kans op armoede 
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in de EU met name voor vrouwen zou 
stijgen van 16 tot 40%, of tot 25% 
wanneer pensioenbetalingen niet worden 
meegerekend,

Or. en

Amendement 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging E (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

E. overwegende dat de kortere, minder 
snelle en minder goed betaalde carrières 
van vrouwen ook van invloed zijn op de 
kans dat zij in armoede vervallen, met 
name waar het vrouwen ouder dan 
65 jaar betreft (21%, of 5 punten meer 
dan mannen),

Or. en

Amendement 10
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. benadrukt dat armoede en 
ongelijkheid vrouwen onevenredig zwaar 
treffen; wijst erop dat het gemiddelde 
inkomen van vrouwen slechts 55% van 
dat van mannen bedraagt,

Or. en
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Amendement 11
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling 
staat, met name achter het partnerschap 
met de allerarmste gezinnen en personen;

1. verzoekt om een meer holistische
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting; wijst erop dat de 
genderkloof in de economische 
machtsdeling een factor is die in 
belangrijke mate bijdraagt aan de 
armoede van vrouwen en dat gelijke 
rechten en zelfbeschikking van vrouwen 
belangrijk zijn voor het uitroeien van 
armoede; benadrukt dat integratie van 
gendergelijkheid en -mainstreaming in 
alle onderdelen van de EU-strategie voor 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting moet worden bevorderd;

Or. en

Amendement 12
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling 
staat, met name achter het partnerschap 
met de allerarmste gezinnen en personen;

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling 
staat, met name achter het partnerschap 
met de allerarmste gezinnen en met name 
éénoudergezinnen, aangezien armoede 
meer inhoudt dan gebrek aan geld, en 
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sociale uitsluiting ook veroorzaakt kan 
worden door "gender"stereotypering, 
culturele tradities en institutionele 
discriminatie;

Or. nl

Amendement 13
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling 
staat, met name achter het partnerschap 
met de allerarmste gezinnen en personen;

1. verzoekt om een beleid voor de 
bestrijding van armoede en discriminatie 
en voor de bevordering van actieve 
deelname, dat duidelijk geheel achter elke 
doelstelling staat;

Or. en

Amendement 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die
duidelijk geheel achter elke doelstelling 

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarin het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en sociale 
uitsluiting en de actieve deelname worden 
geïntegreerd, en die duidelijk geheel 
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staat, met name achter het partnerschap 
met de allerarmste gezinnen en personen;

achter elke doelstelling staat, met name 
achter het partnerschap met 
vrouwenorganisaties en de allerarmste 
gezinnen en personen;

Or. es

Amendement 15
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling 
staat, met name achter het partnerschap 
met de allerarmste gezinnen en personen;

1. verzoekt om een meer pragmatische 
benadering van het beleid en de 
instellingen bij de bestrijding van extreme 
armoede, waarbij het beleid voor 
gendergelijkheid, de bestrijding van elke 
vorm van discriminatie en de actieve 
deelname niet wordt verward, maar die 
duidelijk geheel achter elke doelstelling 
staat;

Or. en

Amendement 16
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat vrouwen een grotere 
kans dan mannen hebben om in armoede 
te vervallen;

Or. es
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Amendement 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst op de aanhoudende trend dat 
in Europese samenlevingen steeds meer 
vrouwen door armoede worden getroffen, 
waaruit blijkt dat het huidige kader van 
stelsels van sociale bescherming en het 
brede scala van sociaal, economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de EU voor 
vrouwen ontoereikend zijn en geen 
rekening houden met de andere positie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt; 
benadrukt dat voor armoede en sociale 
uitsluiting onder vrouwen specifieke, 
diverse en genderspecifieke 
beleidsantwoorden nodig zijn;

Or. en

Amendement 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. bepleit het gebruik van de open 
coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en insluiting; verzoekt de 
Commissie, het Comité voor sociale 
bescherming en de lidstaten om met het 
oog op de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting specifieke 
doelstellingen voor gendergelijkheid te 
formuleren, waaronder een pakket 
beleidsmaatregelen voor de ondersteuning 
van groepen vrouwen die meer risico op 
armoede en sociale uitsluiting lopen, 
waaronder niet-traditionele en 
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eenoudergezinnen, migrantes, 
vluchtelingen en vrouwen uit etnische 
minderheden, oudere vrouwen en 
gehandicapte vrouwen;

Or. en

Amendement 19
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een specifieke analyse en 
hervorming van stelsels voor sociale 
bescherming en om de ontwikkeling van 
EU-richtsnoeren voor de hervorming van 
stelsels voor sociale bescherming vanuit 
een oogpunt van gendergelijkheid, onder 
meer door individualisering van rechten 
op sociale zekerheid, aanpassing van 
sociale bescherming en diensten aan 
veranderende gezinsstructuren, zodat dat 
stelsels voor sociale bescherming beter 
inspelen op de onbestendige situatie van 
vrouwen en tegemoet komen aan de 
behoeften van de meest kwetsbare 
groepen vrouwen;

Or. en

Amendement 20
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten om effectieve 
maatregelen te nemen om de 
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doelstellingen van Barcelona voor 
kinderopvang te halen;

Or. en

Amendement 21
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzoekt de Commissie om 
maatregelen te nemen die de lidstaten 
ondersteunen bij de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke betaling voor werk met een gelijke 
maatschappelijke waarde;

Or. en

Amendement 22
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voornaamste recht 
van het kind het recht is om bij zijn 
familie te wonen; wijst nadrukkelijk op 
het belang van de vader en de moeder 
voor de ontwikkeling van het kind, 
onafhankelijk van de leeftijd van het kind 
en de sociaaleconomische 
omstandigheden van het gezin; en 
verzoekt dus om ondersteuning in hun 
strijd om het bestaan van gezinnen die in 
extreme armoede leven; verzoekt de 
lidstaten te stoppen met het uit huis 
plaatsen van kinderen om 
sociaaleconomische redenen en verzoekt 

2. benadrukt het belang van een 
holistische benadering van kinderwelzijn, 
op basis van een zienswijze waarin de 
rechten van het kind centraal staan (zoals 
ontwikkeld door de UNHCR) en die is 
gericht op het garanderen van toereikende 
inkomens voor gezinnen, goede 
huisvesting voor kinderen en gezinnen, 
alleenstaande ouders of kinderen in 
migrantengezinnen; steunt de mening van 
de Commissie dat armoede onder 
kinderen het beste kan worden bestreden 
door de inspanningen evenwichtig te 
richten op de zeer verschillende moderne 



AM\726647NL.doc 13/33 PE407.714v01-00

NL

ouders hulp te bieden op lange termijn bij 
het uitoefenen van hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid, zelfs bij extreme 
armoede;

gezinsstructuren enerzijds en de rechten 
van kinderen anderzijds; verzoekt om een 
geïntegreerd, holistisch gezinsbeleid dat 
verder gaat dan actieve insluiting en zich 
richt op alle aspecten van het welzijn van 
kind en gezin en op uitbanning van 
armoede onder kinderen en van sociale 
uitsluiting in de EU;

Or. en

Amendement 23
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voornaamste recht 
van het kind het recht is om bij zijn familie
te wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van de vader en de moeder voor de 
ontwikkeling van het kind, onafhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
het gezin; en verzoekt dus om 
ondersteuning in hun strijd om het 
bestaan van gezinnen die in extreme 
armoede leven; verzoekt de lidstaten te 
stoppen met het uit huis plaatsen van 
kinderen om sociaaleconomische redenen 
en verzoekt ouders hulp te bieden op 
lange termijn bij het uitoefenen van hun 
ouderlijke verantwoordelijkheid, zelfs bij 
extreme armoede;

2. benadrukt dat ieder kind het recht heeft
om in een veilige en liefdevolle omgeving 
te wonen, onafhankelijk van de leeftijd van 
het kind en zijn sociaaleconomische 
omstandigheden;

Or. en

Amendement 24
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voornaamste recht van 
het kind het recht is om bij zijn familie te 
wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van de vader en de moeder voor de 
ontwikkeling van het kind, onafhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
het gezin; en verzoekt dus om 
ondersteuning in hun strijd om het bestaan 
van gezinnen die in extreme armoede 
leven; verzoekt de lidstaten te stoppen met 
het uit huis plaatsen van kinderen om 
sociaaleconomische redenen en verzoekt 
ouders hulp te bieden op lange termijn bij 
het uitoefenen van hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid, zelfs bij extreme 
armoede;

2. benadrukt dat een belangrijk recht van 
het kind het recht is om bij zijn ouders te 
wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van de vader en de moeder voor de 
ontwikkeling van het kind, onafhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
het gezin; en verzoekt dus om 
ondersteuning in hun strijd om het bestaan 
van gezinnen die in extreme armoede 
leven;

Or. en

Amendement 25
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voornaamste recht van 
het kind het recht is om bij zijn familie te 
wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van de vader en de moeder voor de 
ontwikkeling van het kind, onafhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
het gezin; en verzoekt dus om 
ondersteuning in hun strijd om het bestaan 
van gezinnen die in extreme armoede 
leven; verzoekt de lidstaten te stoppen met
het uit huis plaatsen van kinderen om 
sociaaleconomische redenen en verzoekt 
ouders hulp te bieden op lange termijn bij 
het uitoefenen van hun ouderlijke 

2. Benadrukt dat het voornaamste recht van 
het kind het recht is om bij zijn familie te 
wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van gezinnen voor de ontwikkeling van 
kinderen, onafhankelijk van de leeftijd van 
het kind en de sociaaleconomische 
omstandigheden van het gezin; en verzoekt 
dus om ondersteuning in hun strijd om het 
bestaan van gezinnen die in extreme 
armoede leven; 
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verantwoordelijkheid, zelfs bij extreme 
armoede;

Or. es

Amendement 26
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat het voornaamste recht van 
het kind het recht is om bij zijn familie te 
wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van de vader en de moeder voor de 
ontwikkeling van het kind, onafhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
het gezin; en verzoekt dus om 
ondersteuning in hun strijd om het bestaan 
van gezinnen die in extreme armoede 
leven; verzoekt de lidstaten te stoppen met 
het uit huis plaatsen van kinderen om 
sociaaleconomische redenen en verzoekt 
ouders hulp te bieden op lange termijn bij 
het uitoefenen van hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid, zelfs bij extreme 
armoede;

2. benadrukt dat het voornaamste recht van 
het kind het recht is om bij zijn familie te 
wonen; wijst nadrukkelijk op het belang 
van de vader en de moeder voor de 
ontwikkeling van het kind, onafhankelijk 
van de leeftijd van het kind en de 
sociaaleconomische omstandigheden van 
het gezin; en verzoekt dus om 
ondersteuning in hun strijd om het bestaan 
van gezinnen die in extreme armoede 
leven; verzoekt de lidstaten te stoppen met 
het uit huis plaatsen van kinderen om 
sociaaleconomische redenen en verzoekt 
ouders hulp te bieden op lange termijn bij 
het uitoefenen van hun ouderlijke 
verantwoordelijkheid, zelfs bij extreme
armoede, waarbij geldt dat investeren in 
empowerment van moeders/vrouwen 
betekent investeren in kinderen/gezinnen;

Or. nl

Amendement 27
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om een 
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specifiek beleid te ontwikkelen voor 
straatkinderen, met name voor hun 
specifieke behoeften op het gebied van 
onderwijs en ontwikkeling van menselijke 
vermogens;

Or. fr

Amendement 28
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het 
bijzonder met de allerarmsten zelf, naar 
het voorbeeld van de programma’s voor 
de “kruising van kennis”; verzoekt 
Eurostat en de universitaire onderzoekers 
eveneens onderzoek te doen om aan te 
tonen dat het gezin, de natuurlijke 
solidariteitsschakel tussen de generaties, 
de beste bescherming biedt tegen extreme 
armoede en sociale uitsluiting;

Schrappen

Or. en

Amendement 29
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
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vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; verzoekt Eurostat 
en de universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen om aan te tonen dat het 
gezin, de natuurlijke solidariteitsschakel 
tussen de generaties, de beste 
bescherming biedt tegen extreme armoede 
en sociale uitsluiting; 

vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis;

Or. en

Amendement 30
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; verzoekt Eurostat en 
de universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen om aan te tonen dat het 
gezin, de natuurlijke solidariteitsschakel 
tussen de generaties, de beste bescherming 
biedt tegen extreme armoede en sociale 
uitsluiting;

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, zoals het 
Europees Anti Armoede Netwerk (EAPN)
die ervaring hebben, werken met voor en 
door mensen met armoede-ervaring, naar 
het voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; verzoekt Eurostat en 
de universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen, samen met 
voornoemde organisaties om uit te zoeken 
of het gezin, de natuurlijke 
solidariteitsschakel tussen de generaties, de 
beste bescherming biedt tegen extreme 
armoede en sociale uitsluiting; is van 
oordeel dat het ontwikkelen van 
indicatoren dient gebaseerd te zijn op 
gender disintegrated data en dat verder 
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dient voortgebouwd op de oplossingen die 
de allerarmsten/grassroots zelf ontwikkeld 
hebben ("Lessons learned"-principe);

Or. nl

Amendement 31
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; verzoekt Eurostat 
en de universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen om aan te tonen dat het 
gezin, de natuurlijke solidariteitsschakel 
tussen de generaties, de beste 
bescherming biedt tegen extreme armoede 
en sociale uitsluiting;

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
armoede, en meer in het bijzonder met de 
allerarmsten zelf, naar het voorbeeld van 
de programma’s voor de “kruising van 
kennis;

Or. en

Amendement 32
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
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ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; verzoekt Eurostat 
en de universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen om aan te tonen dat het 
gezin, de natuurlijke solidariteitsschakel 
tussen de generaties, de beste 
bescherming biedt tegen extreme armoede 
en sociale uitsluiting;

ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; 

Or. en

Amendement 33
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met de allerarmsten zelf, naar het 
voorbeeld van de programma’s voor de 
“kruising van kennis”; verzoekt Eurostat en 
de universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen om aan te tonen dat het 
gezin, de natuurlijke solidariteitsschakel
tussen de generaties, de beste bescherming 
biedt tegen extreme armoede en sociale 
uitsluiting;

3. verzoekt Eurostat nogmaals indicatoren 
te ontwikkelen om het succes van deze 
vormen van beleid te meten, in nauwe 
samenwerking met de instellingen die 
ervaring hebben met het bestrijden van 
extreme armoede, en meer in het bijzonder 
met organisaties van vrouwen en met de 
allerarmsten zelf, naar het voorbeeld van 
de programma’s voor de “kruising van 
kennis”; verzoekt Eurostat en de 
universitaire onderzoekers eveneens 
onderzoek te doen om aan te tonen dat 
gezinnen, de natuurlijke
solidariteitsschakels tussen de generaties, 
de beste bescherming bieden tegen extreme 
armoede en sociale uitsluiting;

Or. es
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Amendement 34
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt om ontwikkeling van een 
genderperspectief in al het beleid dat met 
kinderen verband houdt, als 
randvoorwaarde voor de uitbanning van 
alle vormen van discriminatie en geweld 
tegen meisjes; dringt er bij de lidstaten op 
aan om stelselmatig te beoordelen welke 
effecten armoede en sociale uitsluiting op 
meisjes hebben, en om hiervoor specifieke 
oplossingen te ontwikkelen in het kader 
van het beleid, de instrumenten en de 
financieringsregelingen van Europa en de 
Verenigde Naties voor de rechten van het 
kind; benadrukt dat de verschillende 
manieren waarop jongens en meisjes 
armoede en sociale uitsluiting op jonge 
leeftijd ervaren moeten worden 
aangepakt, zodat gender-mainstreaming 
van de rechten van het kind een positief 
effect heeft op hun verdere leven;

Or. en

Amendement 35
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat alle vormen van 
onbestendigheid hen die eronder lijden 
beroven van hun fundamentele rechten; 
verzoekt de nationale, Europese en 
internationale instellingen het 
multidimensionele karakter te bestuderen 
van grote armoede, die alle aspecten raakt 

4. benadrukt het feit dat alle vormen van 
onbestendigheid hen die eronder lijden 
beroven van hun fundamentele rechten; 
verzoekt de nationale, Europese en 
internationale instellingen het 
multidimensionele karakter te bestuderen 
van grote armoede, die alle aspecten raakt 
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van het menselijk leven; van het menselijk leven, met name 
onderzoek naar het oorzakelijk verband 
tussen huiselijk, relationeel geweld en 
langdurige armoede;

Or. nl

Amendement 36
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt het feit dat alle vormen van 
onbestendigheid hen die eronder lijden 
beroven van hun fundamentele rechten; 
verzoekt de nationale, Europese en 
internationale instellingen het 
multidimensionele karakter te bestuderen 
van grote armoede, die alle aspecten raakt 
van het menselijk leven;

4. benadrukt het feit dat alle vormen van 
onbestendigheid hen die eronder lijden 
beroven van hun fundamentele rechten; 
verzoekt de nationale, Europese en 
internationale instellingen het 
multidimensionele karakter te bestuderen 
van armoede en sociale uitsluiting, die alle 
aspecten raken van het menselijk leven;

Or. en

Amendement 37
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de allerarmsten 
vaak aangeven dat zij met een vaste, 
betaalde baan hun trots, waardigheid, en 
zelfrespect tegenover hun kinderen en 
gezin terugkrijgen; vraagt dus dat de 
zwakste personen en werknemers worden 
begeleid bij de integratie op de 
arbeidsmarkt, om zo een maatschappij te 
creëren waarin de armste burgers 
werkelijk zijn opgenomen en worden 

Schrappen
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gerespecteerd;

Or. en

Amendement 38
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. herinnert eraan dat de allerarmsten vaak 
aangeven dat zij met een vaste, betaalde 
baan hun trots, waardigheid, en zelfrespect 
tegenover hun kinderen en gezin 
terugkrijgen; vraagt dus dat de zwakste 
personen en werknemers worden begeleid 
bij de integratie op de arbeidsmarkt, om zo 
een maatschappij te creëren waarin de 
armste burgers werkelijk zijn opgenomen 
en worden gerespecteerd;

5. herinnert eraan dat de allerarmsten vaak 
aangeven dat zij met een menswaardige 
inkomenszekerheid, of een vaste, betaalde 
baan hun trots, waardigheid, en zelfrespect 
tegenover hun kinderen en gezin 
terugkrijgen, waarbij ook het opheffen van 
de loonkloof tussen mannen en vrouwen 
een grote rol speelt; vraagt dus dat de 
zwakste personen en werknemers worden 
begeleid bij de integratie op de 
arbeidsmarkt, om zo een maatschappij te 
creëren waarin de armste burgers werkelijk 
zijn opgenomen en worden gerespecteerd; 

Or. nl

Amendement 39
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. wijst erop dat in de EU 20 miljoen 
mensen, waaronder met name vrouwen, te 
kampen hebben met armoede, ondanks 
het feit dat zij werk hebben; dit is 6% van 
de totale bevolking, en 36% van de 
werkende bevolking loopt ondanks een 
baan het risico om in armoede te 
vervallen; roept de lidstaten op om 
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overeenstemming te bereiken over 
wetgeving inzake minimumlonen, als 
integraal onderdeel van actieve insluiting;

Or. en

Amendement 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verklaart dat goede regelingen voor 
minimuminkomens een wezenlijke 
randvoorwaarde zijn voor een EU die is 
gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen voor allen; verzoekt de 
lidstaten om te waarborgen dat een 
toereikend minimuminkomen beschikbaar 
is voor (tijdelijke) perioden van 
werkloosheid, en daarbij met name 
aandacht te schenken aan groepen 
vrouwen die ook andere 
verantwoordelijkheden dragen;

Or. en

Amendement 41
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Europese Unie, de lidstaten 
en de verenigingen van het 
maatschappelijk middenveld er zorg voor 
te dragen dat het niet steeds dezelfde 
kinderen zijn die worden afgevaardigd om 
een groep, regio of land te 
vertegenwoordigen op bijeenkomsten op 

Schrappen
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verschillende niveaus; verzoekt de 
betreffende leidende figuren op alle 
besluitvormingsniveaus middelen te 
zoeken om de meest buitengesloten 
kinderen aan het woord te laten komen, 
en met hen langetermijnprojecten op te 
zetten met voldoende mankracht en 
financiële middelen; verzoekt de 
betreffende leidende figuren projecten te 
steunen waarbij kinderen uit 
verschillende culturen en sociale milieus 
elkaar kunnen ontmoeten, en benadrukt 
het pluridisciplinaire aspect van creatieve 
projecten voor kinderen en projecten waar 
kinderen leren nadenken en het woord 
kunnen voeren;

Or. en

Amendement 42
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Europese Unie, de lidstaten 
en de verenigingen van het 
maatschappelijk middenveld er zorg voor 
te dragen dat het niet steeds dezelfde 
kinderen zijn die worden afgevaardigd om 
een groep, regio of land te 
vertegenwoordigen op bijeenkomsten op 
verschillende niveaus; verzoekt de 
betreffende leidende figuren op alle 
besluitvormingsniveaus middelen te 
zoeken om de meest buitengesloten 
kinderen aan het woord te laten komen, en 
met hen langetermijnprojecten op te zetten 
met voldoende mankracht en financiële 
middelen; verzoekt de betreffende leidende 
figuren projecten te steunen waarbij 
kinderen uit verschillende culturen en 
sociale milieus elkaar kunnen ontmoeten, 
en benadrukt het pluridisciplinaire aspect 

6. verzoekt de Europese Unie, de lidstaten 
en de verenigingen van het 
maatschappelijk middenveld alsook 
grassroots/ zelfhulporganisaties opgericht 
door mensen met armoede-ervaring er 
zorg voor te dragen dat steeds meer
kinderen uit verschillende culturen en 
sociale milieu´s de kans krijgen om hun
regio of land te vertegenwoordigen op 
bijeenkomsten op verschillende niveaus; 
verzoekt de EU en de lidstaten hiervoor de 
nationale anti-armoede-netwerken en 
organisaties (zoals het EAPN) te 
erkennen als maatschappelijke 
organisatie en hen structureel te 
ondersteunen; verzoekt de EU en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat deze 
grassroots-organisaties in hun beleid 
opnemen om op alle 
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van creatieve projecten voor kinderen en 
projecten waar kinderen leren nadenken 
en het woord kunnen voeren; 

besluitvormingsniveaus middelen vrij te 
maken om de buitengesloten kinderen aan 
het woord te laten komen, en met hen 
langetermijnprojecten op te zetten met 
voldoende mankracht en financiële 
middelen; verzoekt de betreffende leidende 
figuren projecten te steunen waarbij 
kinderen uit verschillende culturen en 
sociale milieus elkaar kunnen ontmoeten, 
en benadrukt het pluridisciplinaire aspect 
van creatieve projecten voor kinderen en 
projecten waar kinderen kansen krijgen 
om hun eigen ideeën over mogelijke 
oplossingen te verwoorden en deze ook 
naar anderen uit te dragen (peer 
exchange); 

Or. nl

Amendement 43
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een open coördinatiemethode 
te ontwikkelen op het gebied van 
kinderopvang, zodat aanbevelingen 
kunnen worden gedaan over de manier 
waarop in Europa aan de vraag naar 
kinderopvang kan worden voldaan (dus 
organisatie en financiering van 
kinderopvang en opvang voor andere 
afhankelijke personen), met onder meer 
nauwkeurig omschreven doelen en 
indicatoren, zodat in 2015 in de gehele 
EU voor 90% van de kinderen opvang 
beschikbaar is vanaf hun geboorte tot het 
moment waarop zij leerplichtig worden, 
en voldoende opvang voor andere 
afhankelijke personen; benadrukt dat alle 
diensten betaalbaar, toegankelijk en van 
goede kwaliteit moeten zijn, zodat de 
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opvoeding van kinderen en de zorg voor 
afhankelijke personen vooral voor 
vrouwen niet langer betekenen dat zij het 
risico lopen om in armoede te vervallen;

Or. en

Amendement 44
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. steunt levenslange onbelemmerde 
en vrije deelname aan onderwijs, 
opleidingen en leertrajecten, en scholing 
in een goed beheer van financiële 
middelen;

Or. fr

Amendement 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat een gemengde 
samenstelling van klassen of faculteiten 
met een numerus clausus moet worden 
bevorderd en dat de mogelijkheden voor 
culturele of educatieve vakanties of 
uitwisselingen moeten worden uitgebreid, 
om minder draagkrachtigen de 
gelegenheid te bieden volledig deel te 
nemen aan de kennis- en 
cultuurmaatschappij;

Or. fr
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Amendement 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. steunt het gebruik van de open 
coördinatiemethode door de lidstaten en 
op elke andere bestuurslaag;

Or. fr

Amendement 47
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten om te 
waarborgen dat alle kinderen, en met 
name arme kinderen, de kans krijgen om 
deel te nemen aan het maatschappelijke,
recreatieve, sportieve en culturele leven;

Or. en

Amendement 48
Mary Honeyball

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt de Europese instellingen en 
de lidstaten om te erkennen dat 
alleenstaande ouders een grotere kans op 
armoede lopen en om voor dit type 
gezinnen specifieke maatregelen te 
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nemen;

Or. en

Amendement 49
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat vrouwen met 
name op oudere leeftijd meer dan mannen 
de kans lopen om in armoede te vervallen 
omdat stelsels voor sociale zekerheid vaak 
zijn gebaseerd op het beginsel dat 
onafgebroken betaalde arbeid wordt 
verricht; vraagt om een individueel recht 
op een toereikend minimuminkomen, dat 
niet afhangt van arbeidgerelateerde
bijdragen;

Or. en

Amendement 50
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. benadrukt dat in de EU 31% van de 
vrouwen in deeltijd werkt, tegen 7,4% van 
de mannen; wijst er nadrukkelijk op dat 
deeltijdbanen voor vrouwen vaak slechts 
kleine en marginale banen zijn, met een 
slechte betaling en onvoldoende sociale 
bescherming; wijst erop dat vrouwen 
daarom met name op oudere leeftijd een 
groter risico lopen om in armoede te 
vervallen omdat pensioenen uit 
deeltijdwerk vaak ontoereikend zijn om 
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zelfstandig te kunnen leven;

Or. en

Amendement 51
Christa Prets

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat steun moet worden 
verleend aan de hereniging van 
straatkinderen, slachtoffers van 
kinderhandel en alleenstaande 
minderjarigen met hun familie en dat 
daarbij steeds het belang van het kind 
centraal moet staan; wijst erop dat 
hereniging vergezeld moet gaan van 
speciale maatregelen voor sociale 
reïntegratie wanneer het kind ten gevolge 
van de sociaaleconomische situatie op 
illegale wijze inkomen heeft verworven uit 
activiteiten die schadelijk zijn voor zijn 
fysieke en morele ontwikkeling, 
waaronder prostitutie en drugshandel;

Or. en

Amendement 52
Christa Prets

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. moedigt Eurostat aan om een 
verband te leggen met de set indicatoren 
die in opdracht van het EU-Bureau voor 
de grondrechten wordt ontwikkeld voor 
monitoring van de effecten van EU-
maatregelen op het gebied van de rechten 
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van het kind en kinderwelzijn; wijst op de 
noodzaak van een gezamenlijke 
inspanning van de Commissie, het 
Bureau voor de grondrechten en de 
lidstaten om met betrokken instanties van 
de VN, internationale organisaties en 
onderzoekscentra samen te werken aan 
een betere vergaring van vergelijkbare 
statistische gegevens over de situatie van 
kinderen in de EU1; verzoekt de lidstaten 
alles in het werk te stellen om de 
aanbeveling op te volgen die is 
opgenomen in het verslag van het Comité 
voor sociale bescherming van 17 januari 
2008 over armoede onder kinderen en 
kinderwelzijn in Europa, waarin wordt 
benadrukt dat de lidstaten een 
beoordeling zouden moeten maken van de 
diverse gegevensbronnen die op nationaal 
en subnationaal niveau over kinderen in 
kwetsbare situaties beschikbaar zijn;

Or. en

Amendement 53
Christa Prets

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. moedigt de lidstaten aan om zich 
op het standpunt te stellen dat kinderen, 
en met name straatkinderen, grote risico's 
lopen door de vicieuze cirkel van grote 
armoede, kwetsbaarheid, discriminatie en 
sociale uitsluiting, en dat 
gedifferentieerde en individuele 
maatregelen nodig zijn om vele vormen 
van ontaarding aan te pakken; dringt er 
bij de lidstaten op aan om steun te 
verlenen aan een gezamenlijke Europese 
inspanning om een halt toe te roepen aan 

                                               
1 2007/2093(INI)).
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kinderhandel en -prostitutie, 
drugsverslaving onder kinderen, geweld 
tegen kinderen en jeugdcriminaliteit;

Or. en

Amendement 54
Christa Prets

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. brengt in herinnering hoe 
waardevol goed onderwijs en goede 
beroepsopleidingen met het uitzicht op 
een baan zijn voor de emotionele, sociale, 
fysieke of cognitieve ontwikkeling van 
jongeren en voor het doorbreken van het 
"erfelijke" karakter van armoede; 
verzoekt de lidstaten om te waarborgen 
dat deze diensten toegankelijk zijn en op 
doelmatige wijze worden aangeboden aan 
de meest gemarginaliseerde groepen 
kinderen en jongeren, ongeacht ras, 
etnische afkomst, klasse, geslacht, leeftijd 
of handicap; verzoekt om gericht 
onderwijs, ook in de vorm van niet-
formeel onderwijs, als tijdelijke en niet-
discriminerende maatregelen om díe 
kinderen te ondersteunen die geen 
toegang hebben tot het gewone onderwijs;

Or. en

Amendement 55
Christa Prets

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 sexties (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 sexties. verzoekt de Europese Unie, de 
lidstaten en de verenigingen van het 
maatschappelijk middenveld er zorg voor 
te dragen dat voor deelname van kinderen 
altijd de fundamentele beginselen van 
veilige en zinvolle deelname gelden; 

Or. en

Amendement 56
Christa Prets

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 septies. brengt in herinnering dat grote 
armoede en marginalisering de 
ontwikkeling van straatkinderen ernstig 
verstoren, hen bijzonder kwetsbaar maken 
voor lichamelijk, geestelijk en seksueel
misbruik, de toegang tot hoogwaardige 
diensten belemmeren en hen tot illegale 
activiteiten brengen, waardoor zij aan de 
zelfkant van de samenleving belanden en 
hun kansen op toegang tot de 
arbeidsmarkt worden beperkt; dringt bij 
de lidstaten aan op concrete en gerichte 
oplossingen voor de specifieke problemen 
van straatkinderen en op betere 
coördinatie van de maatregelen van 
centrale, regionale en lokale overheden 
voor verbetering van de normale 
interventiemethoden voor deze groepen. 
benadrukt de toenemende Europese 
dimensie van het verschijnsel 
"straatkinderen" en verzoekt om 
gecoördineerde gezamenlijke maatregelen 
tegen de achterliggende oorzaken van 
extreme marginalisering en armoede van 
straatkinderen en hun gezinnen, om hun 
toegang tot hoogwaardige diensten te 
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verbeteren en georganiseerde misdaad te 
bestrijden; verzoekt de Raad om er met de 
gehele EU op basis van de resolutie van 
het Europees Parlement van 16 januari 
2008 "Naar een EU-strategie voor de 
rechten van het kind"1naar te streven dat 
in 2015 het verschijnsel "straatkinderen"
tot her verleden behoort;

Or. en

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0012.
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