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Amendement 1
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat mobiliteit van 
werknemers een belangrijk instrument is 
voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie, 
maar dat deze mobiliteit nog steeds laag is, 
ook onder vrouwen;

A. overwegende dat mobiliteit van 
werknemers een van de vele instrumenten 
is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie, 
maar dat deze mobiliteit nog steeds laag is, 
ook onder vrouwen;

Or. pl

Amendement 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat ongeveer 2% van 
de burgers in de werkende leeftijd 
momenteel woont en werkt in een andere 
dan de eigen lidstaat; overwegende dat 
ongeveer 48% van alle EU-migranten 
vrouw is,

Or. en

Amendement 3
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de dynamische 
arbeidsmarkt een aanzienlijke uitdaging 
vormt voor werknemers, en met name voor 

B. overwegende dat de dynamische 
arbeidsmarkt een aanzienlijke uitdaging 
vormt voor werknemers, en met name voor 
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vrouwen met kinderen omdat ze worden 
gedwongen compromissen te sluiten tussen 
hun beroepsleven en hun gezinsleven;

gezinnen en vrouwen met kinderen omdat 
ze worden gedwongen compromissen te 
sluiten tussen hun beroepsleven en hun 
gezinsleven;

Or. pl

Amendement 4
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat vrouwen 
moeilijkheden kennen met betrekking tot 
onder meer zwangerschap, het opvoeden 
van kinderen, betere carrièremogelijkheden 
enz., omdat de socialezekerheidsstelsels in 
de lidstaten niet voldoende zijn aangepast,

C. overwegende dat gezinnen en vrouwen 
moeilijkheden kennen met betrekking tot 
onder meer zwangerschap, het opvoeden 
van kinderen, betere carrièremogelijkheden 
enz., omdat de socialezekerheidsstelsels in 
de lidstaten niet voldoende zijn aangepast,

Or. pl

Amendement 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat de Commissie zal 
onderzoeken of Verordening (EG) nr. 
883/20041, de uitvoeringsverordening2 en 
de bijbehorende administratieve 
praktijken moeten worden aangepast om 
rekening te houden met veranderende 
patronen van arbeidsmobiliteit; roept de 
Commissie tevens op rekening te houden 
met de rechten van samenwonende of 
lesbische paren en ex-echtgenoten van 
werknemers die geen gelijksoortige
sociale rechten hebben;
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__________
1 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 
30.4.2004, blz. 1).
2  COM 2006(0016)

Or. en

Amendement 6
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, 

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de Commissie in haar 
actieplan onvoldoende rekening houdt 
met gendermainstreaming, benadrukt dat 
het vooral gaat om de werknemer, die in 
de eerste plaats als man wordt gezien;
bekritiseert het feit dat zaken die het 
onafhankelijke en vrije verkeer van 
vrouwen zouden kunnen bevorderen, 
zoals kinderopvang, niet op de 
prioriteitenagenda staan;

Or. en

Amendement 7
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden rekening te houden met 
de obstakels die zich bij arbeidsmobiliteit 
van vrouwen voordoen en deze obstakels 
weg te nemen door voor het volgende te 
zorgen : eerlijke toegang tot gediplomeerde 
beroepen en hoge functies, gelijke 
salarissen, flexibele werktijden, adequate 

4. verzoekt de lidstaten en 
belanghebbenden rekening te houden met 
de obstakels die zich bij arbeidsmobiliteit 
van vrouwen voordoen en deze obstakels 
weg te nemen door voor het volgende te 
zorgen: eerlijke toegang tot gediplomeerde 
beroepen en hoge functies, gelijke 
salarissen, flexibele werktijden, adequate
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gezondheidszorg en kinderopvang, 
onderwijsvoorzieningen van een goede 
kwaliteit voor kinderen, overdraagbaarheid 
van pensioenrechten, uitbanning van 
stereotypen op basis van geslacht, enz;

gezondheidszorg en kinderopvang, 
moederschaps- en ouderschapsverlof dat 
deel uitmaakt van de algemene werktijd,
onderwijsvoorzieningen van een goede 
kwaliteit voor kinderen, overdraagbaarheid 
van pensioenrechten, uitbanning van 
slechte rolpatronen op basis van geslacht, 
enz;

Or. pl

Amendement 8
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. adviseert dat lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten actief bijdragen aan de 
bevordering van gerichte werkgelegenheid, 
opleidingen, schriftelijk onderwijs en 
voorlichtings- en taalprogramma’s om er 
zo voor te zorgen dat de arbeidsmarkt 
vrouwvriendelijker wordt en dat een 
beroepsleven en een gezinsleven goed 
gecombineerd kunnen worden;

5. adviseert dat lidstaten en regionale en 
lokale autoriteiten actief bijdragen aan de 
bevordering van gerichte werkgelegenheid, 
opleidingen, schriftelijk onderwijs en 
voorlichtings- en taalprogramma’s om er 
zo voor te zorgen dat de arbeidsmarkt 
vriendelijker wordt voor vrouwen en 
andere leden van het gezin en dat een 
beroepsleven en een gezinsleven goed 
gecombineerd kunnen worden;

Or. pl

Amendement 9
Maria Petre

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. adviseert de Commissie, de lidstaten 
en de lokale en regionale autoriteiten om 
zo snel mogelijk een evaluatie uit te 
voeren van de impact van de 
arbeidsmobiliteit van werknemers op 
kinderen die, gedurende een bepaalde 
periode, hun ouders niet naar de nieuwe 
arbeidsplaats hebben vergezeld, en de 
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omvang van deze situatie, en adequate 
oplossingen voor hiervoor  voor te stellen;

Or. ro
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