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Amendement 1
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gelet op het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap, en met name 
op artikel 141,

Or. fr

Amendement 2
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Visum 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gelet op de routekaart voor de gelijkheid 
van mannen en vrouwen  2006-2010,

Or. fr

Amendement 3
Astrid Lulling

Ontwerpadvies
Visum 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gelet op de arresten van het Hof van 
Justitie van de Europese 
Gemeenschappen, met name op arrest 
C-262/881,

Or. fr

                                               
1 Arrest van 17 mei 1990 in de zaak-Barber, Bundel 1990, blz. I-1889.
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Amendement 4
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Visum 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- gelet op de juridisch bindende VN-
conventie inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen 
(CEDAW 1979) met name artikel 11.1, 
onder  d) en e) en artikel 11.2, onder c),

Or. nl

Amendement 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

Α. overwegende dat de doelstellingen van 
de Lissabon-strategie ten aanzien van 
werkgelegenheid onder vrouwen en 
ouderen en de doelstellingen van Barcelona 
ten aanzien van kinderopvangdiensten van 
essentieel belang zijn voor de 
levensvatbaarheid van de pensioenstelsels;

Α. overwegende dat de doelstellingen van 
de Lissabon-strategie ten aanzien van 
werkgelegenheid onder vrouwen, jongeren
en ouderen en de doelstellingen van 
Barcelona ten aanzien van 
kinderopvangdiensten van essentieel 
belang zijn voor de levensvatbaarheid van 
de pensioenstelsels;

Or. el

Amendement 6
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de VN 
Millenniumdoelstellingen uit 2000, en met 
name doelstelling 3, gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen vooropstellen,

Or. nl

Amendement 7
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. daar de toestand van de 
werkgelegenheid in Europa niet in 
overeenstemming is met de Lissabon-
strategie, waarin wordt gestreefd naar 
meer en betere banen, volledige 
werkgelegenheid en sociale inclusie, met 
name voor vrouwen,

Or. en

Amendement 8
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. daar het gevaar voor een zwakkere 
positie op de arbeidsmarkt danig wordt 
vergroot door gender- en 
intergenerationele aspecten, aangezien 
vrouwen en oudere, alsmede jongere 
werknemers met niet-standaard 
arbeidsovereenkomsten minder kans 
hebben om hun positie op de 
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arbeidsmarkt te verbeteren,

Or. en

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

Β. overwegende dat, in algemene 
bewoordingen, vrouwen geneigd zijn een 
minder homogene loopbaan te hebben die 
wordt gekenmerkt door een trage 
inkomensontwikkeling, terwijl mannen 
geneigd zijn een ononderbroken loopbaan
te hebben met een stevigere 
inkomensontwikkeling, waardoor er een 
verschil in pensioenbijdragen ontstaat en 
het armoederisico voor vrouwen groter is;

Β. overwegende dat, in algemene 
bewoordingen, vrouwen, niettegenstaande 
de noodzaak het participatiepercentage 
van vrouwen op de arbeidsmarkt te 
verhogen, geneigd zijn een minder 
homogene loopbaan te hebben die wordt 
gekenmerkt door een trage 
inkomensontwikkeling, terwijl mannen 
geneigd zijn een ononderbroken loopbaan
te hebben met een stevigere 
inkomensontwikkeling, waardoor er een 
verschil in pensioenbijdragen ontstaat en 
het armoederisico voor vrouwen groter is;

Or. el

Amendement 10
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat, in algemene 
bewoordingen, vrouwen geneigd zijn een 
minder homogene loopbaan te hebben die 
wordt gekenmerkt door een trage 
inkomensontwikkeling, terwijl mannen 
geneigd zijn een ononderbroken loopbaan 
te hebben met een stevigere 
inkomensontwikkeling, waardoor er een 

B. overwegende dat, in algemene 
bewoordingen, vrouwen geneigd zijn een 
minder homogene loopbaan te hebben die 
wordt gekenmerkt door een trage 
inkomensontwikkeling, terwijl mannen 
geneigd zijn een ononderbroken loopbaan 
te hebben met een stevigere 
inkomensontwikkeling, waardoor er een 
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verschil in pensioenbijdragen ontstaat en 
het armoederisico voor vrouwen groter is,

verschil in pensioenbijdragen ontstaat en 
het armoederisico voor vrouwen groter is,
en bovendien langer duurt door een 
langere levensverwachting,

Or. nl

Amendement 11
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat gendergelijkheid een 
van de doelstellingen van de hervormingen 
van de socialezekerheidsstelsels moet zijn, 
voor zover er in de sociale zekerheid 
sprake is van voortdurende ongelijkheid 
op de arbeidsmarkt ten aanzien van salaris 
en carrièremogelijkheden en ongelijke 
verdeling van verzorgende en 
huishoudelijke taken;

1. is van mening dat gendergelijkheid een 
van de doelstellingen van de hervormingen 
van de socialezekerheids- en 
pensioenstelsels moet zijn, maar 
benadrukt dat de in deze laatstgenoemde 
stelsels geconstateerde ongelijkheden in 
wezen indirecte ongelijkheden zijn, die 
voortvloeien uit de voortdurende 
verschillen op de arbeidsmarkt ten aanzien 
van salaris en carrièremogelijkheden en 
ongelijke verdeling van verzorgende en 
huishoudelijke taken en die derhalve 
slechts werkelijk kunnen worden 
rechtgezet met meer globale maatregelen;

Or. fr

Amendement 12
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van mening dat gendergelijkheid een
van de doelstellingen van de hervormingen 
van de socialezekerheidsstelsels moet zijn, 
voor zover er in de sociale zekerheid 

1. is van mening dat gendergelijkheid een 
van de principes van de hervormingen van 
de socialezekerheidsstelsels moet zijn, voor 
zover er in de sociale zekerheid sprake is 
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sprake is van voortdurende ongelijkheid op 
de arbeidsmarkt ten aanzien van salaris en
carrièremogelijkheden en ongelijke 
verdeling van verzorgende en 
huishoudelijke taken;

van voortdurende ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt ten aanzien van salaris en 
carrièremogelijkheden en ongelijke 
verdeling van verzorgende en 
huishoudelijke taken;

Or. nl

Amendement 13
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een analyse en 
hervorming van socialezekerheidsstelsels 
in de lidstaten moet plaatsvinden vanuit 
een oogpunt van gendergelijkheid en de 
individualisering van 
socialezekerheidsrechten, door  sociale 
bescherming en diensten aan te passen 
aan de veranderende gezinsstructuren en 
te garanderen dat de 
socialezekerheidsstelsels de precaire 
situatie van vrouwen beter tegengaan en 
voldoen aan de behoeften van niet-
traditionele en eenoudergezinnen; 

Or. en

Amendement 14
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt in dit opzicht de noodzaak 
van actief werkgelegenheidsbeleid voor 
vrouwen en ouderen om hun rechten op 
een fatsoenlijk pensioen, op basis van 

2. benadrukt in dit opzicht de noodzaak 
van actief werkgelegenheidsbeleid voor 
vrouwen, jongeren en ouderen om het 
potentieel aan arbeidskrachten en de 



AM\732738NL.doc 9/16 PE409.536v01-00

NL

bijdragen aan het pensioenstelsel, zeker te 
stellen; 

bereidheid tot het oprichten van bedrijven 
op juiste wijze te kunnen benutten en hun 
rechten op een fatsoenlijk pensioen, op 
basis van bijdragen aan het pensioenstelsel, 
zeker te stellen;

Or. el

Amendement 15
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt in dit opzicht de noodzaak 
van actief werkgelegenheidsbeleid voor 
vrouwen en ouderen om hun rechten op 
een fatsoenlijk pensioen, op basis van 
bijdragen aan het pensioenstelsel, zeker te 
stellen;

2. benadrukt in dit opzicht de noodzaak 
van actief werkgelegenheidsbeleid voor 
vrouwen en ouderen om hun rechten op 
een fatsoenlijk pensioen, onder andere op 
basis van bijdragen aan het pensioenstelsel, 
zeker te stellen;

Or. nl

Amendement 16
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. roept in herinnering dat krachtens artikel 
141 van het EG-Verdrag positieve acties 
kunnen worden ingevoerd om gelijke 
beloning te bevorderen en dat uit de 
Europese jurisprudentie blijkt dat sociale 
premies deel uitmaken van het salaris;

3. roept in herinnering dat krachtens artikel 
141 van het EG-Verdrag positieve acties 
kunnen worden ingevoerd om gelijke 
beloning te realiseren en dat uit de 
Europese jurisprudentie blijkt dat sociale 
premies deel uitmaken van het salaris;

Or. nl
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Amendement 17
Roselyne Lefrançois

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de kwestie van de 
individualisering van de sociale rechten 
voorzichtig moet worden aangepakt omdat 
deze kwestie, hoewel zij vaak wordt 
gepresenteerd als een middel om de 
zelfstandigheid van vrouwen te 
bevorderen, in werkelijkheid negatieve 
gevolgen voor vrouwen kan hebben, en 
met name voor vrouwen met weinig 
middelen;

Or. fr

Amendement 18
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de commissie meer onderzoek 
te doen naar en meer te doen aan de 
gevolgen van de individualisering van de 
sociale rechten voor de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen;

4. verzoekt de commissie meer onderzoek 
te doen naar en bekendheid te geven aan 
de gevolgen van de individualisering van 
de sociale rechten voor de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen;

Or. nl

Amendement 19
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en lidstaten 
om onmiddellijk maatregelen te nemen 
waarin directe discriminatie in 
beroepspensioenregelingen wordt 
verboden, inclusief de gewoonte om de 
hoogte van uitkeringen en bijdragen te 
baseren op geslachtsbepaalde statistische 
factoren;

Or. en

Amendement 20
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– erkenning van perioden waarin de 
aandacht gaat naar de combinatie van 
werk en gezinsleven, zoals 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, 
perioden van zorg voor een 
hulpbehoevende ouder en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van 
verplichte verlenging van de 
verzekeringsperiode om zo te zorgen voor 
de voor een recht op pensioen vereiste 
aansluiting van de tijdvakken;

– erkenning van perioden waarin de 
noodzaak ligt op de combinatie van werk 
en gezinsleven, zoals zwangerschapsverlof, 
ouderschapsverlof, perioden van zorg voor 
een hulpbehoevende ouder en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van 
gecompenseerde overbrugging van de 
verzekeringsperiode om zo te zorgen voor 
de voor een recht op pensioen vereiste 
aansluiting van de tijdvakken;

Or. nl

Amendement 21
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1
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Ontwerpadvies Amendement

– erkenning van perioden waarin de
aandacht gaat naar de combinatie van werk 
en gezinsleven, zoals zwangerschapsverlof, 
ouderschapsverlof, perioden van zorg voor 
een hulpbehoevende ouder en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van 
verplichte verlenging van de 
verzekeringsperiode om zo te zorgen voor 
de voor een recht op pensioen vereiste 
aansluiting van de tijdvakken;

– erkenning van perioden waarin de 
aandacht gaat naar de combinatie van werk 
en gezinsleven, zoals zwangerschapsverlof, 
ouderschapsverlof, perioden van zorg voor 
een hulpbehoevende ouder en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
opvoeding, bijscholing, herscholing en 
levenslang leren, bijvoorbeeld in de vorm 
van verplichte verlenging van de 
verzekeringsperiode om zo te zorgen voor 
de voor een recht op pensioen vereiste 
aansluiting van de tijdvakken;

Or. el

Amendement 22
Hiltrud Breyer, Heide Rühle

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 1

Ontwerpadvies Amendement

– erkenning van perioden waarin de 
aandacht gaat naar de combinatie van werk 
en gezinsleven, zoals 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, 
perioden van zorg voor een 
hulpbehoevende ouder en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van 
verplichte verlenging van de 
verzekeringsperiode om zo te zorgen voor 
de voor een recht op pensioen vereiste 
aansluiting van de tijdvakken;

– erkenning van perioden waarin de 
aandacht gaat naar de combinatie van werk 
en gezinsleven, zoals ouderschapsverlof, 
perioden van zorg voor een 
hulpbehoevende ouder en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van 
opvoeding, bijvoorbeeld in de vorm van 
verplichte verlenging van de 
verzekeringsperiode om zo te zorgen voor 
de voor een recht op pensioen vereiste 
aansluiting van de tijdvakken;

Or. en
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Amendement 23
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 2

Ontwerpadvies Amendement

– het delen van pensioenrechten ("pension 
splitting") in geval van scheiding;

– het rechtvaardig delen van 
pensioenrechten ("pension splitting") in 
geval van scheiding;

Or. nl

Amendement 24
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 3

Ontwerpadvies Amendement

– het behouden of in het leven roepen van 
afgeleide rechten voor de langstlevende 
echtgeno(o)t(e) in de vorm van een 
weduwepensioen, in het bijzonder voor 
echtegenoten die hun werkende leven 
hebben onderbroken of stopgezet ten 
behoeve van verzorgende en 
huishoudelijke taken;

– het behouden of in het leven roepen van 
rechten voor de langstlevende 
echtgeno(o)t(e) in de vorm van een 
rechtvaardig weduwepensioen of 
weduwnaarspensioen, in het bijzonder 
voor echtgenoten die hun werkende leven 
hebben onderbroken of stopgezet ten 
behoeve van verzorgende en 
huishoudelijke taken;

Or. nl

Amendement 25
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 4

Ontwerpadvies Amendement

– mogelijkheden voor toekenning van een 
minimaal pensioen in geval van een

– mogelijkheden voor toekenning van een 
compenserend pensioen in geval van een 
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onderbroken aansluiting of een laag salaris; onderbroken aansluiting of een laag salaris;

Or. nl

Amendement 26
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 – streepje 6

Ontwerpadvies Amendement

– het instellen van stelsels waarin het 
mogelijk is voor en na de 
pensioengerechtigde leeftijd op vrijwillige 
basis geleidelijk met pensioen te gaan en 
daarbij in deeltijd te blijven werken;

– het instellen van stelsels waarin het 
mogelijk is geleidelijk met pensioen te 
gaan of om na de pensioengerechtigde 
leeftijd in deeltijd te blijven werken en 
daardoor een beter pensioen te verwerven;

Or. nl

Amendement 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept haar resolutie van 21 februari 1997 
over de situatie van medewerkende 
echtgenoten van zelfstandig werkenden1 in 
herinnering, waarin onder andere wordt 
verzocht te zorgen voor een verplichte 
aansluiting van de medewerkende 
echtgeno(o)t(e) bij de pensioenverzekering.

7. roept haar resolutie van 21 februari 1997 
over de situatie van medewerkende 
echtgenoten van zelfstandig werkenden1 in 
herinnering, waarin onder andere wordt 
verzocht te zorgen voor een verplichte 
aansluiting van de medewerkende 
echtgeno(o)t(e) bij de pensioenverzekering 
van de partner.

Or. el

                                               
1 PB C 85 van 17.3.1997, blz. 186.



AM\732738NL.doc 15/16 PE409.536v01-00

NL

Amendement 28
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. roept haar resolutie van 21 februari 1997 
over de situatie van medewerkende 
echtgenoten van zelfstandig werkenden in 
herinnering, waarin onder andere wordt 
verzocht te zorgen voor een verplichte 
aansluiting van de medewerkende 
echtgeno(o)t(e) bij de pensioenverzekering.

7. roept haar resolutie van 21 februari 1997 
over de situatie van medewerkende 
echtgenoten van zelfstandig werkenden in 
herinnering, waarin onder andere wordt 
verzocht te zorgen voor een verplichte 
individuele aansluiting van de 
medewerkende echtgeno(o)t(e) bij de 
pensioenverzekering.

Or. nl

Amendement 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. roept haar resolutie van 12 maart 
2008 over de situatie van de vrouw in de 
landbouwgebieden van de EU1 in 
herinnering, waarin de Commissie 
opnieuw werd uitgenodigd om voor eind 
2008 een voorstel in te dienen tot 
herziening van Richtlijn 86/613/EEG2 en 
daarin autonome, sociale en 
pensioenrechten voor medewerkende 
vrouwen in landbouwbedrijven op te 
nemen;

Or. el

                                               
1 P6_TA(2008)0094.
2 Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling van zelfstandig werkende mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en 
tot bescherming van het moederschap.
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Amendement 30
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. vraagt de Commissie om de 
hervormingen van de socialezekerheids-
en pensioenstelsels in de lidstaten van 
dichtbij te volgen door een vergelijking te 
maken van de gevolgen daarvan voor de 
vrouwelijke werkgelegenheid en de 
aandacht te richten op eventuele beste 
praktijken, met name wat betreft de 
vermindering van de beloningsverschillen 
tussen de twee geslachten en de 
combinatie van werk en gezinsleven; 

Or. el
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