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Amendement 1
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de werken van de 
Nobelprijswinnaar voor economie in 
1992, Gary Becker, met name over human 
capital,

Schrappen

Or. fr

Amendement 2
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de werken van de 
Nobelprijswinnaar voor economie in 
1992, Gary Becker, met name over 
'human capital',

Schrappen

Or. en

Amendement 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Visum (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van de Raad en van 
de ministers van Werkgelegenheid en 
Sociaal Beleid, in het kader van de Raad 
bijeen, van 29 juni 2000 betreffende de 
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evenwichtige deelneming van mannen en 
vrouwen aan het beroeps- en gezinsleven,

Or. en

Amendement 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Lissabon-strategie 
beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 
en 49 jaar, die beschouwd worden als 
werknemer én als moeder die leven 
schenkt en kinderen ter wereld brengt, 
maar die eveneens de zorg voor ouderen 
op zich neemt; overwegende dat het beleid 
vanaf nu niet enkel afhankelijk van de 
professionele resultaten van arbeiders 
moet worden geformuleerd, maar ook 
afhankelijk van hun sociale rol als mens,

A. overwegende dat de Lissabon-strategie 
beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat gendergelijkheid en een goede balans 
tussen werk en privéleven centraal blijven 
staan in de discussie over demografische 
veranderingen, met erkenning van de 
diversiteit van gezinspatronen in de 21e 
eeuw,

Or. en

Amendement 5
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Lissabon-strategie A. overwegende dat de Lissabon-strategie 
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beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 en 
49 jaar, die beschouwd worden als 
werknemer én als moeder die leven 
schenkt en kinderen ter wereld brengt, 
maar die eveneens de zorg voor ouderen 
op zich neemt; overwegende dat het beleid 
vanaf nu niet enkel afhankelijk van de 
professionele resultaten van arbeiders moet 
worden geformuleerd, maar ook 
afhankelijk van hun sociale rol als mens,

beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 en 
49 jaar, die beschouwd worden als
potentiële werknemer en als moeder, 
maar ook als kind dat in een situatie kan 
komen dat ze de zorg voor ouderen op 
zich moet nemen; overwegende dat het 
beleid vanaf nu niet enkel afhankelijk van 
de professionele resultaten van arbeiders 
moet worden geformuleerd, maar ook 
afhankelijk van hun sociale rol en van hun 
positie binnen het gezin,

Or. fr

Amendement 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

Α. overwegende dat de Lissabon-strategie 
beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 en 
49 jaar, die beschouwd worden als 
werknemer én als moeder die leven 
schenkt en kinderen ter wereld brengt, 
maar die eveneens de zorg voor ouderen

Α. overwegende dat de Lissabon-strategie 
beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 en 
49 jaar, die beschouwd worden als 
werknemer én als moeder die leven 
schenkt, kinderen ter wereld brengt en 
vooral, samen met de vader, kinderen 
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op zich neemt; overwegende dat het beleid 
vanaf nu niet enkel afhankelijk van de 
professionele resultaten van arbeiders moet 
worden geformuleerd, maar ook 
afhankelijk van hun sociale rol als mens,

opvoedt, maar die eveneens de zorg voor 
ouderen, afhankelijke gezinsleden of 
gehandicapten op zich neemt; 
overwegende dat het beleid vanaf nu niet 
enkel afhankelijk van de professionele 
resultaten van arbeiders moet worden 
geformuleerd, maar ook afhankelijk van 
hun sociale rol als mens,

Or. el

Amendement 7
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Lissabon-strategie 
beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 en 
49 jaar, die beschouwd worden als 
werknemer én als moeder die leven 
schenkt en kinderen ter wereld brengt, 
maar die eveneens de zorg voor ouderen 
op zich neemt; overwegende dat het beleid 
vanaf nu niet enkel afhankelijk van de 
professionele resultaten van arbeiders moet 
worden geformuleerd, maar ook 
afhankelijk van hun sociale rol als mens,

A. overwegende dat de Lissabon-strategie 
beoogt om zestig procent van de 
arbeidsgeschikte vrouwen op de 
arbeidsmarkt te integreren; overwegende 
dat er met het oog op de demografische 
uitdaging gestreefd wordt naar een hoger 
geboortecijfer om het hoofd te bieden aan 
de toekomstige uitdagingen; overwegende 
dat deze beide openbare beleidskwesties 
zich op dezelfde vrouwelijke doelgroep 
richten, met name vrouwen tussen de 18 en 
49 jaar, die beschouwd worden als
werknemer én als verzorgers; 
overwegende dat het beleid vanaf nu niet 
enkel afhankelijk van de professionele 
resultaten van arbeiders moet worden 
geformuleerd, maar ook afhankelijk van 
hun sociale rol,

Or. en
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Amendement 8
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de kwantitatieve 
en kwalitatieve doelstellingen van de 
Lissabonstrategie en de nieuwe 
geïntegreerde richtsnoeren voor groei en 
werkgelegenheid – met name op het 
gebied van de werkgelegenheid van 
vrouwen en volwassenen – sterk worden 
bepaald door de wetenschap dat 
verkwisting van deze personele middelen 
en hun potentieel niet duurzaam is, en 
door de risico’s op het gebied van de 
houdbaarheid van de pensioen- en sociale 
zekerheidsstelsels,

Or. it

Amendement 9
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat er op alle andere 
dimensies van kwaliteit op het werk nog 
steeds sprake is van verschillen tussen 
mannen en vrouwen, bijvoorbeeld op het 
gebied van de combinatie van werk en 
gezin, en overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van vrouwen met 
jonge kinderen slechts 62,4% 
bedraagt,tegenover 91,4% bij de mannen, 
en overwegende dat 76,5% van de 
deeltijdse werknemers vrouwen zijn,

Or. en
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Amendement 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat vrouwen en 
mannen gelijk zijn wat menselijke 
waardigheid en rechten en plichten 
betreft,

Or. es

Amendement 11
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende de gegevens uit 
dezelfde mededeling van de Commissie, 
waaruit blijkt dat in de landen en regio’s 
met een hoge arbeidsparticipatie van 
vrouwen en met socialezekerheidsstelsels, 
de geboortecijfers hoger zijn,

Or. it

Amendement 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat het beginsel van 
gelijke behandeling van vrouwen en 
mannen de afwezigheid van directe of 
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indirecte discriminatie op grond van 
geslacht veronderstelt en in het bijzonder 
discriminatie op grond van moederschap, 
gezinstaken en de burgerlijke staat,

Or. es

Amendement 13
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat zorgtaken, die 
al eeuwenlang door vrouwen worden 
uitgevoerd, nog te vaak niet als werk 
worden beschouwd en dat er noch een 
kwalificatie, noch een algemeen erkende 
definitie voor is,

Or. it

Amendement 14
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat gelijke 
behandeling van vrouwen en mannen een 
leidend beginsel van de rechtsorde is en 
daarom deel moet uitmaken van en 
zichtbaar moet zijn in de uitleg en 
toepassing van de rechtsregels,

Or. es
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Amendement 15
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quinquies. overwegende dat de drie 
grootste uitdagingen van de Europese 
Unie – demografische veranderingen, 
globalisering en klimaatveranderingen –
een zekere solidariteit tussen de generaties 
vereisen, op basis van een breed pact 
tussen de generaties, maar ook tussen 
mannen en vrouwen en tussen volkeren, 
met het oog op een hernieuwd vertrouwen 
in de toekomst,

Or. it

Amendement 16
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat dit pact 
collectief van aard is, van macroniveau en 
gebaseerd op de keuzevrijheid van 
personen, met name vrouwen, die het 
recht hebben het gewenste aantal 
kinderen te krijgen en tegelijkertijd, in 
hun verschillende levensfasen, de 
gewenste activiteiten te ontplooien en hun 
keuzes te veranderen, zonder 
gediscrimineerd te worden, omdat 
keuzevrijheid een integraal deel uitmaakt 
van de burgerrechten,

Or. it
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Amendement 17
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat het pact tussen 
mannen en vrouwen, generaties en 
volkeren gebaseerd moet zijn op de 
mogelijkheid zelf het eigen werk- en 
privéleven in te vullen en de economische 
en productieve eisen van een baan te 
verenigen met de mogelijkheid werktijden 
en taken zelf in te delen, binnen een kader 
van juridisch en contractueel vastgelegde 
rechten en plichten,

Or. it

Amendement 18
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat 
verantwoordelijkheid tussen de generaties 
om een actieve aanpak van de overheid 
vraagt en een hoofdrol voor alle sociale 
actoren, teneinde kwalitatief 
hoogwaardige sociale diensten van 
algemeen belang en adequate en 
voldoende socialezekerheidsstelsels te 
waarborgen,

Or. it
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Amendement 19
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A nonies. overwegende dat het percentage 
vrouwen op de arbeidsmarkt verbonden is 
met culturele veranderingen en 
hervormingen gericht op het uitvoeren 
van beleidsmaatregelen om werk, gezin en 
privéleven beter te combineren en beleid 
gericht op een herverdeling van de rollen; 
overwegende dat deze beleidsmaatregelen 
betrekking hebben op verschillende, maar 
sterk aan elkaar gerelateerde aspecten, 
die variëren van een tijdelijke 
vermindering van het aantal uren, door 
een voltijdcontract om te zetten in een 
deeltijdcontract, en zwangerschaps-, 
vaderschaps-, ouderschaps- en 
gezinsverlof, tot het netwerk van 
persoonsgebonden diensten,

Or. it

Amendement 20
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A decies. overwegende dat persoonlijke 
zorgdiensten – aan kinderen, ouderen, 
zorgbehoevenden en zieken – collectief 
kunnen zijn (publiek, privaat of gemengd) 
en individueel (hulp in de huishouding, 
babysitter, zorg aan hulpbehoevenden, 
etc.),

Or. it
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Amendement 21
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging A undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A undecies. overwegende dat 
demografische veranderingen grote 
gevolgen hebben voor het werk- en 
privéleven van mensen; dat de schaarste 
aan diensten, lage lonen, langzame 
integratie in de arbeidsmarkt, langdurige 
opeenvolging van tijdelijke contracten en 
onvoldoende stimulansen voor jonge 
stellen tot gevolg hebben dat jongeren het 
vormen van een gezin en het krijgen van 
kinderen uitstellen; dat de rigide 
werkorganisatie en de moeilijke 
reïntegratie na een periode van zorg, de 
keuzevrijheid op het gebied van 
bijvoorbeeld het combineren van werk en 
gezin bemoeilijken,

Or. it

Amendement 22
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de verschillende 
alternatieven bij de keuze tussen formele 
arbeid en informeel, niet-commercieel 
werk niet dezelfde effecten sorteren wat 
hun economische gevolgen betreft, dat de 
veelvuldige, maar latente discriminatie 
van vrouwen en mannen die de keuze 
zouden willen maken om in informeel, 
niet-commercieel werk te investeren de 
verplichting inhoudt om te kiezen tussen 

Schrappen
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twee alternatieven die op economisch vlak 
niet als gelijkwaardig worden gezien,

Or. fr

Amendement 23
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de verschillende 
alternatieven bij de keuze tussen formele 
arbeid en informeel, niet-commercieel 
werk niet dezelfde effecten sorteren wat 
hun economische gevolgen betreft, dat de 
veelvuldige, maar latente discriminatie 
van vrouwen en mannen die de keuze 
zouden willen maken om in informeel, 
niet-commercieel werk te investeren de 
verplichting inhoudt om te kiezen tussen 
twee alternatieven die op economisch vlak 
niet als gelijkwaardig worden gezien,

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de verschillende
alternatieven bij de keuze tussen formele 
arbeid en informeel, niet-commercieel 
werk niet dezelfde effecten sorteren wat 
hun economische gevolgen betreft, dat de 
veelvuldige, maar latente discriminatie 
van vrouwen en mannen die de keuze 
zouden willen maken om in informeel, 
niet-commercieel werk te investeren de 

B. overwegende dat de verschillende 
vormen van solidariteit binnen families en 
de verschillenden soorten belemmeringen 
op dit gebied in de weg staan bij de 
totstandkoming van een echt beleid, dat 
afgestemd zou moeten zijn op een 
combinatie van professionele 
hulpverleners, vrijwilligers en families,
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verplichting inhoudt om te kiezen tussen 
twee alternatieven die op economisch vlak 
niet als gelijkwaardig worden gezien,

Or. fr

Amendement 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

Β. overwegende dat de verschillende 
alternatieven bij de keuze tussen formele 
arbeid en informeel, niet-commercieel 
werk niet dezelfde effecten sorteren wat 
hun economische gevolgen betreft, dat de 
veelvuldige, maar latente discriminatie van 
vrouwen en mannen die de keuze zouden 
willen maken om in informeel, niet-
commercieel werk te investeren de 
verplichting inhoudt om te kiezen tussen 
twee alternatieven die op economisch vlak 
niet als gelijkwaardig worden gezien,

Β. overwegende dat de verschillende 
alternatieven bij de keuze tussen formele 
arbeid en informeel, niet-commercieel 
werk niet dezelfde effecten sorteren wat 
hun economische gevolgen betreft, dat de 
veelvuldige, maar latente discriminatie van 
vrouwen en mannen die de keuze zouden 
willen maken om te investeren in 
informeel, niet-berekenbaar werk in het 
kader van de gezinsverzorging, de 
verplichting inhoudt om te kiezen tussen 
twee alternatieven die op economisch vlak 
niet als gelijkwaardig worden gezien,

Or. el

Amendement 26
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. eraan herinnerend dat de non-
discriminatie op basis van geslacht in de 
eerste plaats en gewoonlijk niet enkel 
vrouwen/moeders betreft, maar ook 
mannen/vaders; vaststellend dat elke 
politieke actie op dat gebied zich niet meer 
enkel tot vrouwen mag richten, maar dat 

C. eraan herinnerend dat politieke actie op 
het gebied van non-discriminatie zich niet 
meer enkel op vrouwen moet richten maar 
ook op gender (dat wil zeggen: vrouwen, 
mannen en hun onderlinge relaties), 
teneinde gendergelijkheid te bereiken,
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het Europese en nationale beleid vanaf nu 
ook de behoeften en mogelijkheden van 
mannen/vaders op dat vlak in aanmerking 
moet nemen,

Or. en

Amendement 27
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. eraan herinnerend dat de non-
discriminatie op basis van geslacht in de 
eerste plaats en gewoonlijk niet enkel 
vrouwen/moeders betreft, maar ook 
mannen/vaders; vaststellend dat elke 
politieke actie op dat gebied zich niet meer 
enkel tot vrouwen mag richten, maar dat 
het Europese en nationale beleid vanaf nu 
ook de behoeften en mogelijkheden van 
mannen/vaders op dat vlak in aanmerking 
moet nemen,

C. eraan herinnerend dat de non-
discriminatie op basis van geslacht in de 
eerste plaats en gewoonlijk niet enkel 
vrouwen betreft, maar ook mannen; 
vaststellend dat elke politieke actie op dat 
gebied zich niet meer enkel tot vrouwen 
mag richten, maar dat het Europese en 
nationale beleid vanaf nu ook de behoeften 
van mannen op dat vlak in aanmerking 
moet nemen,

Or. en

Amendement 28
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat aandacht moet 
worden besteed aan het feit dat mensen 
die zorgtaken uitoefenen gediscrimineerd 
worden wegens de opname van 
zwangerschaps-, vaderschaps-, 
ouderschaps of gezinsverlof, om te 
achterhalen of deze discriminatie een 
vorm van discriminatie op grond van 
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geslacht is; overwegende dat het 
noodzakelijk is op Europees niveau tot 
een definitie te komen van meervoudige 
discriminatie,

Or. it

Amendement 29
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. eraan herinnerend dat het concept van 
solidariteit tussen generaties zich niet enkel 
beperkt tot het openstaan voor leven, maar 
dat het ook de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van oudere en afhankelijke 
personen omvat evenals de bevordering 
van de menselijke capaciteiten van 
burgers, vooral van toekomstige 
generaties,

D. eraan herinnerend dat het concept van 
solidariteit tussen generaties zich niet enkel 
beperkt tot het openstaan voor leven, maar 
dat het ook de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van oudere en afhankelijke 
personen omvat,

Or. en

Amendement 30
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. eraan herinnerend dat het concept van 
solidariteit tussen generaties zich niet enkel 
beperkt tot het openstaan voor leven, maar 
dat het ook de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van oudere en afhankelijke 
personen omvat, evenals de bevordering 
van de menselijke capaciteiten van 
burgers, vooral van toekomstige 
generaties,

D. eraan herinnerend dat het concept van 
solidariteit tussen generaties zich niet enkel 
beperkt tot het openstaan voor leven, maar 
dat het ook de verantwoordelijkheid ten 
opzichte van oudere en afhankelijke 
personen omvat, wat de eerbiediging van 
de menselijke waardigheid ten goede komt 
en bevordert bij toekomstige generaties,
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Or. fr

Amendement 31
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. vaststellend dat er onder de Europese 
bevolking een “sandwichgeneratie” tussen 
de 40 en 60 jaar aanwezig is die zich 
meestal kenmerkt door gelijktijdig een rol 
als ouder te moeten vervullen, een rol als 
kind dat oudere en afhankelijke personen 
ten laste heeft en een rol als werknemer die 
in de arbeidsmarkt is geïntegreerd,

E. vaststellend dat er onder de Europese 
bevolking een “sandwichgeneratie” 
aanwezig is bestaande uit vrouwen van 
middelbare leeftijd die zich meestal 
kenmerkt door gelijktijdig een rol als 
moeder te moeten vervullen, een rol als
dochter die oudere en afhankelijke 
personen ten laste heeft en een rol als 
werkneemster in de professionele 
arbeidsmarkt,

Or. it

Amendement 32
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. vaststellend dat er onder de Europese 
bevolking een "sandwichgeneratie" tussen 
de 40 en 60 jaar aanwezig is die zich 
meestal kenmerkt door gelijktijdig een rol 
als ouder te moeten vervullen, een rol als 
kind dat oudere en afhankelijke personen 
ten laste heeft en een rol als werknemer die 
in de arbeidsmarkt is geïntegreerd,

E. vaststellend dat er onder de Europese 
bevolking een generatie tussen de 40 en 60 
jaar aanwezig is die zich meestal kenmerkt 
door gelijktijdig een rol als ouder te 
moeten vervullen, een rol als kind dat 
oudere en afhankelijke personen ten laste 
heeft en een rol als werknemer die in de 
arbeidsmarkt is geïntegreerd,

Or. fr
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Amendement 33
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende de werken van de 
Nobelprijswinnaar voor economie in 
1992, Gary Becker, die in economische en 
mathematische modellen de economische 
waarde van huishoudelijke productie door 
vrouwen onder de aandacht brengen, met 
name wat betreft huishoudelijk werk, de 
opvoeding van kinderen, de opvang van 
afhankelijke personen, ongeacht hun 
leeftijd of staat van afhankelijkheid, of 
liever de bedrijvigheid van 
solidariteitsnetwerken tussen generaties,

Schrappen

Or. en

Amendement 34
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende de werken van de 
Nobelprijswinnaar voor economie in 
1992, Gary Becker, die in economische en 
mathematische modellen de economische 
waarde van huishoudelijke productie door 
vrouwen onder de aandacht brengen, met 
name wat betreft huishoudelijk werk, de 
opvoeding van kinderen, de opvang van 
afhankelijke personen, ongeacht hun 
leeftijd of staat van afhankelijkheid, of 
liever de bedrijvigheid van 
solidariteitsnetwerken tussen generaties,

Schrappen

Or. fr
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Amendement 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende de werken van de 
Nobelprijswinnaar voor economie in 
1992, Gary Becker, die in economische en 
mathematische modellen de economische 
waarde van huishoudelijke productie door 
vrouwen onder de aandacht brengen, met 
name wat betreft huishoudelijk werk, de 
opvoeding van kinderen, de opvang van 
afhankelijke personen, ongeacht hun 
leeftijd of staat van afhankelijkheid, of 
liever de bedrijvigheid van 
solidariteitsnetwerken tussen generaties,

Schrappen

Or. en

Amendement 36
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende de werken van de 
Nobelprijswinnaar voor economie in 
1992, Gary Becker, die in economische en 
mathematische modellen de economische
waarde van huishoudelijke productie door 
vrouwen onder de aandacht brengen, met 
name wat betreft huishoudelijk werk, de 
opvoeding van kinderen, de opvang van 
afhankelijke personen, ongeacht hun 
leeftijd of staat van afhankelijkheid, of 
liever de bedrijvigheid van 
solidariteitsnetwerken tussen generaties,

F. overwegende de werken van economen 
en demografen die in economische en 
mathematische modellen de economische 
waarde van huishoudelijke productie door
voornamelijk vrouwen onder de aandacht 
brengen, met name wat betreft 
huishoudelijk werk, de opvoeding van 
kinderen, de opvang van afhankelijke 
personen, ongeacht hun leeftijd of staat van 
afhankelijkheid, of liever de bedrijvigheid 
van solidariteitsnetwerken tussen 
generaties,
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Or. it

Amendement 37
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat, volgens lang 
geleden uitgevoerd onderzoek van 
economen en demografen, de bijdrage 
van vrouwen aan het BBP nog groter zou 
zijn als hun onbetaalde werkzaamheden 
zouden worden meegerekend,

Or. it

Amendement 38
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-commercieel werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders 
naast de arbeidsmarkt verrichten, meer 
dan een kwestie van rechtvaardigheid is 
en dat de economische wetenschappen 
momenteel steeds meer belang toekennen 
aan het scheppen van nationale rijkdom 
door de huishoudelijke economie,

G. overwegende dat de economische 
wetenschappen momenteel steeds meer 
belang toekennen aan het scheppen van 
nationale rijkdom door de huishoudelijke 
economie,

Or. fr
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Amendement 39
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-commercieel werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders naast 
de arbeidsmarkt verrichten, meer dan een 
kwestie van rechtvaardigheid is en dat de 
economische wetenschappen momenteel 
steeds meer belang toekennen aan het 
scheppen van nationale rijkdom door de 
huishoudelijke economie,

G. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-commercieel werk dat 
verzorgers naast de arbeidsmarkt 
verrichten, meer dan een kwestie van 
rechtvaardigheid is en dat de economische 
wetenschappen momenteel steeds meer 
belang toekennen aan het scheppen van 
nationale rijkdom door de huishoudelijke 
economie,

Or. en

Amendement 40
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

Z. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-commercieel werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders naast 
de arbeidsmarkt verrichten, meer dan een 
kwestie van rechtvaardigheid is en dat de 
economische wetenschappen momenteel 
steeds meer belang toekennen aan het 
scheppen van nationale rijkdom door de 
huishoudelijke economie,

Z. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-berekenbaar werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders naast 
de arbeidsmarkt verrichten, meer dan een 
kwestie van rechtvaardigheid is en dat de 
economische wetenschappen momenteel 
steeds meer belang toekennen aan het 
scheppen van nationale rijkdom door de 
huishoudelijke economie,

Or. el

Amendement 41
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-commercieel werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders naast 
de arbeidsmarkt verrichten, meer dan een 
kwestie van rechtvaardigheid is en dat de 
economische wetenschappen momenteel 
steeds meer belang toekennen aan het 
scheppen van nationale rijkdom door de 
huishoudelijke economie,

G. overwegende dat het uitdrukken in geld 
van informeel, niet-commercieel werk dat 
vrouwen en mannen naast de arbeidsmarkt 
verrichten, meer dan een kwestie van 
rechtvaardigheid is en dat de economische 
wetenschappen momenteel steeds meer 
belang toekennen aan het scheppen van 
nationale rijkdom door de huishoudelijke 
economie,

Or. en

Amendement 42
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. is van oordeel dat mensen die thuis 
zorg verlenen nog steeds worden 
gediscrimineerd op het punt van het niet-
meetellen van hun gewerkte jaren voor 
pensioenen en uitkeringen,

Or. en

Amendement 43
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat op het gebied van 
solidariteit tussen generaties ernstige 
armoede geen discriminerende factor mag 
zijn, en dat ook de allerarmste gezinnen 
betrokken blijven bij en activiteiten blijven 
ondernemen op het gebied van solidariteit 
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tussen de generaties,

Or. fr

Amendement 44
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, 
niet-commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op 
dezelfde manier zou beoordelen als de 
commerciële transacties die in 
overeenstemming met het geldende loon 
worden geëvalueerd, dit zou leiden tot 
meer geldwaardering voor het werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders 
uitvoeren; overwegende dat hetzelfde 
verslag erop wijst dat indien de nationale 
statistieken de onzichtbare bijdrage van 
vrouwen/moeders en mannen/vaders 
integraal zouden weergeven, de 
beleidsmakers hen niet meer zouden 
kunnen negeren bij hun beslissingen, 
vooral waar het gaat om het tot elkaar 
brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,

Schrappen

Or. fr

Amendement 45
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda 

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, 
niet-commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op 
dezelfde manier zou beoordelen als de 
commerciële transacties die in 
overeenstemming met het geldende loon 
worden geëvalueerd, dit zou leiden tot 
meer geldwaardering voor het werk dat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders 
uitvoeren; overwegende dat hetzelfde 
verslag erop wijst dat indien de nationale 
statistieken de onzichtbare bijdrage van 
vrouwen/moeders en mannen/vaders 
integraal zouden weergeven, de 
beleidsmakers hen niet meer zouden 
kunnen negeren bij hun beslissingen, 
vooral waar het gaat om het tot elkaar 
brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,

Schrappen

Or. en

Amendement 46
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, niet-
commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op dezelfde 
manier zou beoordelen als de commerciële 
transacties die in overeenstemming met het 

H. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, niet-
commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op dezelfde 
manier zou beoordelen als de commerciële 
transacties die in overeenstemming met het 
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geldende loon worden geëvalueerd, dit zou 
leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen/moeders en 
mannen/vaders uitvoeren; overwegende 
dat hetzelfde verslag erop wijst dat indien 
de nationale statistieken de onzichtbare 
bijdrage van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders integraal zouden 
weergeven, de beleidsmakers hen niet meer 
zouden kunnen negeren bij hun 
beslissingen, vooral waar het gaat om het 
tot elkaar brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,

geldende loon worden geëvalueerd, dit zou 
leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen en mannen uitvoeren; 
overwegende dat hetzelfde verslag erop 
wijst dat indien de nationale statistieken de 
onzichtbare bijdrage van vrouwen en 
mannen integraal zouden weergeven, de 
beleidsmakers hen niet meer zouden 
kunnen negeren bij hun beslissingen, 
vooral waar het gaat om het tot elkaar 
brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,

Or. en

Amendement 47
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, niet-
commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op dezelfde 
manier zou beoordelen als de commerciële 
transacties die in overeenstemming met het 
geldende loon worden geëvalueerd, dit zou 
leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen/moeders en 
mannen/vaders uitvoeren; overwegende dat 
hetzelfde verslag erop wijst dat indien de 
nationale statistieken de onzichtbare 
bijdrage van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders integraal zouden 
weergeven, de beleidsmakers hen niet meer 
zouden kunnen negeren bij hun 
beslissingen, vooral waar het gaat om het 
tot elkaar brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,

H. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, niet-
commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op dezelfde 
manier zou beoordelen als de commerciële 
transacties die in overeenstemming met het 
geldende loon worden geëvalueerd, dit zou 
leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen/moeders en 
mannen/vaders uitvoeren; overwegende dat 
hetzelfde verslag erop wijst dat indien de 
nationale statistieken de onzichtbare 
bijdrage van vrouwen en mannen integraal 
zouden weergeven, de beleidsmakers hen 
niet meer zouden kunnen negeren bij hun 
beslissingen, vooral waar het gaat om het 
tot elkaar brengen van het privé- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,
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Or. en

Amendement 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

Η. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, niet-
commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op dezelfde 
manier zou beoordelen als de commerciële 
transacties die in overeenstemming met het 
geldende loon worden geëvalueerd, dit zou 
leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen/moeders en 
mannen/vaders uitvoeren; overwegende dat 
hetzelfde verslag erop wijst dat indien de 
nationale statistieken de onzichtbare 
bijdrage van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders integraal zouden 
weergeven, de beleidsmakers hen niet meer 
zouden kunnen negeren bij hun 
beslissingen, vooral waar het gaat om het 
tot elkaar brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven,

Η. overwegende dat er gehoor moet 
worden gegeven aan het hiervoor 
genoemde verslag van de UNDP uit 1995 
dat vaststelt dat, indien men de menselijke 
activiteiten op het vlak van informeel, niet-
commercieel werk, op het gebied van 
solidariteit tussen de generaties op dezelfde 
manier zou beoordelen als de commerciële 
transacties die in overeenstemming met het 
geldende loon worden geëvalueerd, dit zou 
leiden tot meer geldwaardering voor het 
werk dat vrouwen/moeders en 
mannen/vaders uitvoeren; overwegende dat 
hetzelfde verslag erop wijst dat indien de 
nationale statistieken de onzichtbare 
bijdrage van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders integraal zouden 
weergeven, de beleidsmakers hen niet meer 
zouden kunnen negeren bij hun 
beslissingen, vooral waar het gaat om het 
tot elkaar brengen van het gezins- en het 
"geformaliseerde" beroepsleven, of de met 
scholing of herscholing doorgebrachte 
tijdvakken,

Or. el

Amendement 49
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende de veelvuldige, maar 
latente discriminatie van 
vrouwen/moeders en mannen/vaders op 
dat gebied, die vooral bestaat uit het 
moeten kiezen tussen twee alternatieven 
(formeel of informeel werk) die op 
economisch vlak niet als gelijkwaardig 
worden gezien,

Schrappen

Or. fr

Amendement 50
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende de veelvuldige, maar 
latente discriminatie van 
vrouwen/moeders en mannen/vaders op 
dat gebied, die vooral bestaat uit het 
moeten kiezen tussen twee alternatieven 
(formeel of informeel werk) die op 
economisch vlak niet als gelijkwaardig 
worden gezien,

Schrappen

Or. en

Amendement 51
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende de veelvuldige, maar 
latente discriminatie van vrouwen/moeders 
en mannen/vaders op dat gebied, die 
vooral bestaat uit het moeten kiezen tussen 

I. overwegende de discriminatie van 
vrouwen en mannen op dat gebied, die 
vooral bestaat uit het moeten kiezen tussen 
twee alternatieven (formeel of informeel 
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twee alternatieven (formeel of informeel 
werk) die op economisch vlak niet als 
gelijkwaardig worden gezien,

werk) die op economisch vlak niet als 
gelijkwaardig worden gezien,

Or. en

Amendement 52
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende de veelvuldige, maar 
latente discriminatie van vrouwen/moeders 
en mannen/vaders op dat gebied, die vooral 
bestaat uit het moeten kiezen tussen twee 
alternatieven (formeel of informeel werk) 
die op economisch vlak niet als 
gelijkwaardig worden gezien,

I. overwegende de veelvuldige, maar 
latente discriminatie van vrouwen/moeders 
en mannen/vaders op dat gebied, die vooral 
bestaat uit het vaak moeten kiezen tussen 
twee alternatieven (formeel of informeel 
werk) die op economisch vlak niet als 
gelijkwaardig worden gezien,

Or. el

Amendement 53
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. eraan herinnerend dat de veelvuldige 
discriminatie van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders bij de officiële erkenning 
van hun informele werk verbonden is aan 
tal van juridische, sociale en economische 
factoren die veel verder gaan dan louter 
het principe "gelijk loon voor gelijk 
werk" en dat de discriminatie met name 
ligt in het feit dat vrouwen/moeders of 
mannen/vaders geformaliseerd werk 
moeten kiezen, enkel en alleen door de 
niet-erkenning van huishoudelijk werk, 
hoewel geformaliseerd werk onderhevig is 

Schrappen
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aan uiteenlopende bezoldigingen en het 
evenwicht verstoort tussen de 
verwezenlijking van het gezinsproject en 
professionele ambities,

Or. fr

Amendement 54
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. eraan herinnerend dat de veelvuldige 
discriminatie van vrouwen/moeders en 
mannen/vaders bij de officiële erkenning 
van hun informele werk verbonden is aan 
tal van juridische, sociale en economische 
factoren die veel verder gaan dan louter 
het principe "gelijk loon voor gelijk 
werk" en dat de discriminatie met name 
ligt in het feit dat vrouwen/moeders of 
mannen/vaders geformaliseerd werk 
moeten kiezen, enkel en alleen door de 
niet-erkenning van huishoudelijk werk, 
hoewel geformaliseerd werk onderhevig is 
aan uiteenlopende bezoldigingen en het 
evenwicht verstoort tussen de 
verwezenlijking van het gezinsproject en 
professionele ambities,

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. eraan herinnerend dat de veelvuldige 
discriminatie van vrouwen/moeders en 

J. eraan herinnerend dat discriminatie van 
vrouwen en mannen bij de officiële 
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mannen/vaders bij de officiële erkenning 
van hun informele werk verbonden is aan 
tal van juridische, sociale en economische 
factoren die veel verder gaan dan louter het 
principe "gelijk loon voor gelijk werk" en 
dat de discriminatie met name ligt in het 
feit dat vrouwen/moeders of 
mannen/vaders geformaliseerd werk 
moeten kiezen, enkel en alleen door de 
niet-erkenning van huishoudelijk werk, 
hoewel geformaliseerd werk onderhevig is 
aan uiteenlopende bezoldigingen en het 
evenwicht verstoort tussen de 
verwezenlijking van het gezinsproject en 
professionele ambities,

erkenning van hun informele werk 
verbonden is aan tal van juridische, sociale 
en economische factoren die veel verder 
gaan dan louter het principe "gelijk loon 
voor gelijk werk",

Or. en

Amendement 56
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het stelsel van 
nationale rekeningen (SNA) van lidstaten 
de waarde van informeel, niet-
commercieel werk in zijn verschillende 
vormen niet erkent, hoewel dat volgens 
mathematische modellen een derde van de 
nationale rijkdom, uitgedrukt in het BBP, 
vormt,

Schrappen

Or. fr

Amendement 57
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het stelsel van 
nationale rekeningen (SNA) van lidstaten 
de waarde van informeel, niet-
commercieel werk in zijn verschillende 
vormen niet erkent, hoewel dat volgens
mathematische modellen een derde van de 
nationale rijkdom, uitgedrukt in het BBP, 
vormt,

Schrappen

Or. en

Amendement 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

ΙA. overwegende dat het stelsel van 
nationale rekeningen (SNA) van lidstaten 
de waarde van informeel, niet-
commercieel werk in zijn verschillende 
vormen niet erkent, hoewel dat volgens 
mathematische modellen een derde van de 
nationale rijkdom, uitgedrukt in het BBP, 
vormt,

ΙA. overwegende dat het stelsel van 
nationale rekeningen (SNA) van lidstaten 
de waarde van informeel, niet-berekenbaar
werk in zijn verschillende vormen niet 
erkent, hoewel dat volgens mathematische 
modellen een derde van de nationale 
rijkdom, uitgedrukt in het BBP, vormt,

Or. el

Amendement 59
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat het noodzakelijk is 
dat een realistisch beeld wordt gegeven 
van ouderen die een actieve rol spelen in 
de samenleving teneinde negatieve 
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stereotypen uit te bannen,

Or. en

Amendement 60
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging K ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K ter. overwegende dat vrouwen een grote 
meerderheid van de verouderende 
bevolking vormen en dat de 
beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen gedurende hun actieve leven hun 
weerslag vinden in negatieve gevolgen 
voor hun pensioenen,

Or. en

Amendement 61
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de persoon, die zijn 
tijd en vermogens besteedt aan de opvang 
van kinderen of aan de verzorging van 
ouderen, door de maatschappij erkend 
moet worden en dat deze doelstelling kan 
worden behaald door deze persoon eigen 
rechten toe te kennen, met name wat 
betreft sociale zekerheid en pensioen, 

L. overwegende dat de persoon, die zijn 
tijd en vermogens besteedt aan de opvang 
en de opvoeding van kinderen of aan de 
verzorging van ouderen, door de 
maatschappij erkend moet worden en dat 
deze doelstelling kan worden behaald door 
deze persoon eigen rechten toe te kennen, 
met name wat betreft sociale zekerheid en 
pensioen,

Or. fr
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Amendement 62
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat de persoon, die zijn 
tijd en vermogens besteedt aan de opvang
van kinderen of aan de verzorging van 
ouderen, door de maatschappij erkend 
moet worden en dat deze doelstelling kan 
worden behaald door deze persoon eigen 
rechten toe te kennen, met name wat 
betreft sociale zekerheid en pensioen,

L. overwegende dat de persoon, die zijn
tijd besteedt aan de opvoeding van 
kinderen of aan de verzorging van ouderen, 
door de maatschappij erkend moet worden 
en dat deze doelstelling kan worden 
behaald door deze persoon eigen rechten 
toe te kennen, met name wat betreft sociale 
zekerheid en pensioen,

Or. fr

Amendement 63
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de opvoedkundige rol 
van vrouwen/moeders en mannen/vaders
ten opzichte van toekomstige generaties en 
oudere en afhankelijke personen essentieel 
is voor de ontwikkeling van het algemeen 
welzijn en als dusdanig door het 
transversaal beleid moet worden erkend, 
inclusief voor vrouwen en mannen die er 
vrijwillig voor kiezen zich daar volledig of 
gedeeltelijk aan te wijden,

M. overwegende dat de opvoedkundige rol 
van ouders ten opzichte van toekomstige 
generaties en van oudere en afhankelijke 
personen ten opzichte van kinderen 
essentieel is,

Or. fr

Amendement 64
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de opvoedkundige rol 
van vrouwen/moeders en mannen/vaders
ten opzichte van toekomstige generaties en 
oudere en afhankelijke personen essentieel 
is voor de ontwikkeling van het algemeen 
welzijn en als dusdanig door het 
transversaal beleid moet worden erkend, 
inclusief voor vrouwen en mannen die er 
vrijwillig voor kiezen zich daar volledig of 
gedeeltelijk aan te wijden,

M. overwegende dat de opvoedkundige rol 
van ouders ten opzichte van toekomstige 
generaties en van kinderen ten opzichte 
van oudere en afhankelijke personen
essentieel is,

Or. fr

Amendement 65
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de opvoedkundige rol 
van vrouwen/moeders en mannen/vaders
ten opzichte van toekomstige generaties en
oudere en afhankelijke personen essentieel 
is voor de ontwikkeling van het algemeen 
welzijn en als dusdanig door het 
transversaal beleid moet worden erkend,
inclusief voor vrouwen en mannen die er 
vrijwillig voor kiezen zich daar volledig of 
gedeeltelijk aan te wijden,

M. overwegende dat de rol van verzorgers
ten opzichte van toekomstige generaties,
ouderen en afhankelijke personen moet 
worden erkend,

Or. en

Amendement 66
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat de opvoedkundige rol 
van vrouwen/moeders en mannen/vaders 
ten opzichte van toekomstige generaties 
en oudere en afhankelijke personen
essentieel is voor de ontwikkeling van het 
algemeen welzijn en als dusdanig door het 
transversaal beleid moet worden erkend, 
inclusief voor vrouwen en mannen die er 
vrijwillig voor kiezen zich daar volledig of 
gedeeltelijk aan te wijden,

M. overwegende dat de rol van vrouwen 
en mannen die zorg verlenen essentieel is 
voor de ontwikkeling van het algemeen 
welzijn en als dusdanig door het 
transversaal beleid moet worden erkend, 
inclusief voor vrouwen en mannen die er 
vrijwillig voor kiezen zich daar volledig of 
gedeeltelijk aan te wijden,

Or. it

Amendement 67
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat deze “jong 
gepensioneerden” ondanks hun positie 
buiten de geformaliseerde arbeidsmarkt 
heel vaak wijsheid, mogelijkheden en 
noodzakelijke kennis voor de vooruitgang 
van de maatschappij in huis hebben en dat 
die aan de hand van een specifiek beleid 
voor deze doelgroep ingezet moeten 
worden ten voordele van het algemeen 
welzijn,

O. overwegende dat in vele lidstaten 
beleidsmaatregelen zijn genomen op het 
gebied van vervroegde uittreding die 
hebben geleid tot de creatie van een 
categorie “jong gepensioneerden” die, 
ondanks hun positie buiten de 
geformaliseerde arbeidsmarkt, heel vaak 
wijsheid, mogelijkheden en noodzakelijke 
kennis voor de vooruitgang van de 
maatschappij in huis hebben en dat die aan 
de hand van specifiek beleid voor deze 
doelgroep betrokken moeten worden bij de 
arbeidsmarkt,

Or. it

Amendement 68
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O bis. eraan herinnerend dat de 
solidariteit tussen generaties vóór alles 
een vorm van sociale samenhang voor 
iedereen moet worden, waarbij alle 
generaties iets te bieden hebben,

Or. fr

Amendement 69
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat moederschap en 
de opname van verlof door werkende 
vrouwen helaas nog immer een 
veelvoorkomende en wijdverbreide bron 
van onaanvaardbare discriminatie is,

Or. it

Amendement 70
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. eraan herinnerend dat de 
solidariteit tussen generaties vóór alles 
een vorm van sociale samenhang voor 
iedereen moet worden, waarbij alle 
generaties iets te bieden hebben,

Or. fr
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Amendement 71
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. overwegende dat de solidariteit 
jegens ouderen moet toenemen, maar dat 
er omgekeerd ook solidariteit jegens 
kinderen en jongeren moet zijn; dat 
ouderen hun wijsheid, kennis en ervaring 
overdragen en dat jongere generaties 
energie, vitaliteit, levensvreugde en hoop 
te bieden hebben,

Or. fr

Amendement 72
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. overwegende dat de Europese 
Commissie sinds oktober 2003 met de 
sociale partners overlegt over het 
combineren van werk, gezin en 
privéleven, dat dit overleg in de tweede 
fase is beland en gebaseerd is op het 
belang van het vinden van de nodige 
beleidsinstrumenten om hoogwaardig 
werk te kunnen combineren met de 
verantwoordelijkheden van vrouwen en 
mannen op het gebied van zorg,

Or. it
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Amendement 73
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging O quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O quater. overwegende dat 
beleidsinstrumenten gericht op het 
combineren van werk, gezin en privéleven 
– van deeltijdwerk tot verlof en diensten –
als exclusieve instrumenten voor vrouwen 
worden gezien, in plaats van als 
instrumenten voor een evenwichtige 
verdeling van verantwoordelijkheden,

Or. it

Amendement 74
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. vraagt de Commissie en de lidstaten 
rekening te houden met het enorme 
potentieel van jong gepensioneerden, 
zowel in sociaal als in economisch 
opzicht, en spoort hen ertoe aanelk beleid 
te stimuleren dat betrekking heeft op de 
solidariteit tussen generaties jegens 
vrijwilligers, door senioren op te nemen in 
verenigingen of NGO's,

Or. fr

Amendement 75
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging O quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

O quater. dringt aan op het feit dat de 
solidariteit jegens ouderen moet 
toenemen, maar dat er omgekeerd ook 
solidariteit jegens kinderen en jongeren 
moet zijn, waarbij ouderen hun wijsheid, 
kennis en ervaring overdragen en jongere 
generaties energie, vitaliteit, 
levensvreugde en hoop te bieden hebben,

Or. fr

Amendement 76
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging O quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O quinquies. overwegende de voorstellen 
van de Commissie inzake het verbeteren 
van het zwangerschapsverlof en het 
waarborgen van zwangerschapsverlof 
onder zelfstandigen,

Or. it

Amendement 77
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging O quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O quinquies. overwegende voorts, 
rekening houdend met de hogere 
levensverwachting, dat de Commissie en 
de lidstaten, om jong gepensioneerden die 
dat willen de mogelijkheid te bieden te 
blijven deelnemen aan het 
maatschappelijk leven en financieel 
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onafhankelijk van hun familie te blijven, 
beleid zouden moeten stimuleren 
waardoor senioren hun werk behouden of 
op de arbeidsmarkt kunnen terugkeren, in 
het bijzonder door maatregelen die gericht 
zijn op het gelijktijdig ontvangen van een 
salaris en een pensioen,

Or. fr

Amendement 78
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende de belangrijke rol van 
mannen/vaders bij het verwezenlijken van 
echte gelijkheid die rekening houdt met de 
verschillen tussen vrouwen en mannen en 
het feit dat zij elkaar aanvullen,

P. overwegende de belangrijke rol van 
mannen bij het verwezenlijken van echte 
gelijkheid,

Or. en

Amendement 79
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende de belangrijke rol van 
mannen/vaders bij het verwezenlijken van 
echte gelijkheid, die rekening houdt met 
de verschillen tussen vrouwen en mannen 
en het feit dat zij elkaar aanvullen,

P. overwegende de belangrijke rol van 
mannen/vaders bij het verwezenlijken van 
echte gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen,

Or. en
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Amendement 80
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende hoe belangrijk het is 
een waarde toe te kennnen aan de rol van 
de vader van een kind vanwege het 
overbrengen van een positief beeld van de 
vrouw/moeder,

Or. fr

Amendement 81
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Overweging P ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P ter. zich aansluitend bij de conclusies 
van de eerste Europese conferentie voor 
vaders, gehouden onder voorzitterschap 
van Oostenrijk door de Raad van Wenen, 
op 15 en 16 september 2004,

Or. fr

Amendement 82
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat in de meeste delen van 
Europa de indeling van werkuren geen 
grote hulp lijkt voor mensen met kinderen 
en dat werknemers met kinderen minder 
kans hebben op een baan met een flexibele 

Q. overwegende de beginselen van 
flexizekerheid voor vrouwen, zoals 
omschreven in de resolutie van het 
Europees Parlement van november 2007, 
en overwegende dat in de meeste delen van 
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uurregeling dan werknemers zonder 
kinderen,

Europa de indeling van werkuren geen 
grote hulp lijkt voor mensen met kinderen 
en dat werknemers met kinderen minder 
kans hebben op een baan met een flexibele 
uurregeling dan werknemers zonder 
kinderen,

Or. it

Amendement 83
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat het verkieslijk is om 
voorwaarden te scheppen waardoor 
vrouwen/moeders en mannen/vaders vrij 
en onder gelijke voorwaarden de wijze 
van kinderopvang kunnen bepalen en dat 
de staatsfondsen voor kinderopvang 
bijgevolg omgeschakeld moeten worden 
naar één eenvoudige uitkering voor elk 
gezin afhankelijk van het aantal kinderen, 
die de gezinnen naar eigen goeddunken 
kunnen gebruiken: bijvoorbeeld om een 
plaats in het kinderdagverblijf te betalen, 
een thuisoppas of een oppasmoeder te 
bekostigen of voor een van beide ouders 
die stopt met werken,

Schrappen

Or. en

Amendement 84
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Overweging R

Ontwerpresolutie Amendement

R. overwegende dat het verkieslijk is om 
voorwaarden te scheppen waardoor 

R. overwegende dat het verkieslijk is om
een toestand te creëren waarin gezinnen 
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vrouwen/moeders en mannen/vaders vrij 
en onder gelijke voorwaarden de wijze 
van kinderopvang kunnen bepalen en dat 
de staatsfondsen voor kinderopvang 
bijgevolg omgeschakeld moeten worden 
naar één eenvoudige uitkering voor elk 
gezin afhankelijk van het aantal kinderen, 
die de gezinnen naar eigen goeddunken 
kunnen gebruiken: bijvoorbeeld om een 
plaats in het kinderdagverblijf te betalen, 
een thuisoppas of een oppasmoeder te 
bekostigen of voor een van beide ouders 
die stopt met werken,

vrij zijn om te bepalen hoe zij voor hun 
kinderen zorgen, los van de vraag hoe 
deze gezinnen in de definities van politici 
zijn gestructureerd,

Or. en

Amendement 85
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Overweging S

Ontwerpresolutie Amendement

S. overwegende dat het stichten van een 
gezin en professionele ambities enkel op 
evenwichtige wijze kunnen worden 
geïntegreerd als de betrokkenen op 
economisch en sociaal vlak echt vrij zijn 
in hun keuze, zonder dat daaruit een 
nadeel voortvloeit, en als de noodzakelijke 
infrastructuur beschikbaar is,

S. overwegende dat het combineren van 
werk en privé/gezinsleven alleen kan 
worden bereikt als de betrokkenen worden 
ondersteund door politieke en 
economische beslissingen op Europees en 
nationaal niveau, zonder dat daaruit een 
nadeel voortvloeit, en als de noodzakelijke 
infrastructuur beschikbaar is,

Or. en

Amendement 86
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Overweging T

Ontwerpresolutie Amendement

T. overwegende dat vooral voor 
vrouwen/moeders het risico bestaat op 

T. overwegende dat vooral voor 
vrouwen/moeders het risico bestaat op 
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“gedwongen” deeltijdwerk, doordat deze 
keuze hun vaak opgedrongen wordt door 
het gebrek aan betaalbare kinderopvang,

“gedwongen” deeltijdwerk, doordat deze 
keuze hun vaak opgedrongen wordt door 
het gebrek aan betaalbare kinderopvang, 
net zoals als risico bestaat dat de overgang 
van voltijd- naar deeltijdwerk wordt 
geweigerd, teneinde het combineren van 
werk, gezin en privéleven moeilijk of 
onmogelijk te maken,

Or. it

Amendement 87
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Overweging T bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

T bis. verzoekt de Commissie het instellen 
van een open coördinatiemethode te 
stimuleren om zo de vernieuwende acties 
en praktijken te kunnen herkennen die 
gunstig zijn voor de solidariteit tussen 
generaties in Europa op alle gebieden die 
betrekking hebben op het dagelijks leven 
van gezinnen,

Or. fr

Amendement 88
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de bureaus voor statistiek van 
de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen waardoor in het SNA de 
waarde, opgesplitst per geslacht, van het 
onzichtbare werk op het vlak van 
solidariteit tussen generaties en haar 
bijdrage tot het nationale BBP wordt 

Schrappen
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geïntegreerd;

Or. fr

Amendement 89
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de bureaus voor statistiek van 
de lidstaten om maatregelen te 
ontwikkelen waardoor in het SNA de 
waarde, opgesplitst per geslacht, van het 
onzichtbare werk op het vlak van 
solidariteit tussen generaties en haar 
bijdrage tot het nationale BBP wordt 
geïntegreerd;

1. verzoekt de bureaus voor statistiek van 
de lidstaten de mogelijkheid te 
onderzoeken in het SNA de waarde, 
opgesplitst per geslacht, van het 
onzichtbare werk op het vlak van 
solidariteit tussen generaties en haar 
bijdrage tot het nationale BBP te 
integreren;

Or. it

Amendement 90
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is positief over de mededeling van de 
Commissie en haar conclusies gericht op 
het verbeteren van de levenskwaliteit van 
iedereen en de omstandigheden om een 
gezin te kunnen stichten, waarbij het 
accent ligt op de gelijkheid van mannen 
en vrouwen, in het kader van de 
doelstellingen van de Lissabonstrategie;

Or. it
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Amendement 91
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat de bijdrage van 
gezinnen aan de maatschappij van 
fundamenteel belang is en dat de 
ondersteuning van gezinnen dan ook 
noodzakelijk is, waarbij moet worden 
vermeden dat het gewicht van de huidige 
problemen en veranderingen alleen op het 
kerngezin valt, met als gevolg dat het 
gezin de voornaamste sociale 
schokdemper wordt om werkloosheid, 
ziektes en invaliditeit op te vangen en een 
podium voor geweld;

Or. it

Amendement 92
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. onderstreept dat het 
noodzakelijk is passende oplossingen te 
vinden voor de middellange en lange 
termijn om te vermijden dat jongeren en 
vrouwen onvoldoende pensioen opbouwen 
en als gevolg daarvan meer risico op 
armoede lopen;

Or. it



PE415.300v03-00 48/73 AM\754370NL.doc

NL

Amendement 93
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. merkt op dat het aantal 
kerngezinnen in verschillende landen van 
de Europese Unie toeneemt, terwijl het 
aantal gezinsleden afneemt 
(eenoudergezinnen), aangezien een 
groeiend aantal kinderen in 
samengestelde gezinnen woont, de adoptie 
van niet-Europese kinderen toeneemt en 
immigratie gepaard gaat met de komst 
van nieuwe en verschillende 
gezinsculturen;

Or. it

Amendement 94
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. verzoekt om grondige analyses te 
maken van studies die voorstellen over te 
gaan van een arbeidsovereenkomst naar 
een activiteitenovereenkomst, zodat 
rekening kan worden gehouden met 
mobiliteit, afwisseling, levenscycli en met 
het gebrek aan aansluiting tussen arbeid 
(zelfstandig of in loondienst), opleiding en 
zorg;

Or. it
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Amendement 95
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. verzoekt onderzoeksorganen en 
-instanties beter en meer onderzoek te 
doen naar de milieuverbeteringsaspecten 
van producten voor kinderen en 
hulpbehoevenden en voor huishoudelijk 
gebruik in het algemeen;

Or. it

Amendement 96
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 octies. verzoekt om instrumenten om 
negatieve gevolgen voor vrouwen die aan 
de arbeidsmarkt deelnemen als gevolg van 
maatregelen gericht op steun en 
waardering voor zorgtaken te voorkomen, 
met bijzondere aandacht voor de situatie 
van landen waar het percentage informele 
arbeid, grijze economie en zwartwerk 
hoog is; verzoekt daarom onderzoek te 
doen naar de gevolgen die maatregelen 
gericht op de erkenning van zorgtaken 
hebben voor de maatschappij en voor de 
arbeidsparticipatie van vrouwen, ook wat 
de pensioensberekeningen betreft;

Or. it



PE415.300v03-00 50/73 AM\754370NL.doc

NL

Amendement 97
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt Eurostat om maatregelen te 
ontwikkelen waardoor het onzichtbare 
werk op het vlak van solidariteit tussen 
generaties en zijn bijdrage tot het 
Europese BBP worden benadrukt en om 
daartoe nauw samen te werken met de 
Wereldbank, de Organisatie voor 
economische samenwerking en 
ontwikkeling (OESO) en het 
Internationaal Arbeidsbureau (IAB);

2. verzoekt Eurostat om maatregelen te 
ontwikkelen waardoor de zorg voor 
kinderen en afhankelijke personen 
aanschouwelijk wordt gemaakt, 
opgesplitst per geslacht;

Or. en

Amendement 98
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt Eurostat om maatregelen te 
ontwikkelen waardoor het onzichtbare 
werk op het vlak van solidariteit tussen 
generaties en zijn bijdrage tot het Europese 
BBP worden benadrukt en om daartoe 
nauw samen te werken met de Wereldbank, 
de Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO) en 
het Internationaal Arbeidsbureau (IAB);

2. verzoekt Eurostat om de mogelijkheid te 
onderzoeken om maatregelen te 
ontwikkelen waardoor het onzichtbare 
werk op het vlak van solidariteit tussen 
generaties en zijn bijdrage tot het Europese 
BBP worden benadrukt en om daartoe 
nauw samen te werken met de Wereldbank, 
de Organisatie voor economische 
samenwerking en ontwikkeling (OESO) en 
het Internationaal Arbeidsbureau (IAB);

Or. it
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Amendement 99
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie om concrete 
initiatieven uit te werken om de verworven 
kennis bij de uitoefening van 
opvoedkundige taken bij de 
dienstverlening aan afhankelijke personen 
en bij het huishouden zodanig te valideren 
dat op het moment van de hernieuwde 
instap op de arbeidsmarkt met die 
competenties rekening kan worden 
gehouden;

3. verzoekt de Commissie om concrete 
initiatieven uit te werken om de verworven 
kennis bij de uitoefening van 
opvoedkundige taken bij de 
dienstverlening aan afhankelijke personen 
en bij het huishouden zodanig te valideren 
dat op het moment van de hernieuwde 
instap op de arbeidsmarkt met die 
competenties rekening kan worden 
gehouden; brengt in herinnering dat de 
waardering van transversale competenties 
een fundamenteel onderdeel vormt van 
het zogenoemde ‘competentie-evenwicht’, 
volgens nationale experimenten met 
systemen waarin vraag en aanbod van 
werk op elkaar worden afgestemd;

Or. it

Amendement 100
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie om een 
bewustwordingscampagne te starten en 
proefprojecten te introduceren om een 
evenwichtige participatie van vrouwen en 
mannen in het professionele en het 
gezinsleven te vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 101
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie een nieuwe 
richtlijn te introduceren betreffende 
specifieke rechten en waarborgen met 
betrekking tot het combineren van werk 
en gezinsleven in het geval van 
afhankelijke gezinsleden (kinderen, 
ouderen en gehandicapten), en verzoekt 
de lidstaten om flexibele werkuren voor 
ouders (als gevolg van een vrije keuze) en 
flexibele tijden voor zorginstellingen voor 
kinderen te overwegen teneinde zowel 
mannen als vrouwen in staat te stellen 
werk en gezinsleven beter te combineren;

Or. en

Amendement 102
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
nemen met het oog op de erkenning van 
informeel onzichtbaar werk op het vlak 
van solidariteit tussen generaties, 
uitgevoerd door vrouwen/moeders en 
mannen/vaders, op juridisch, sociaal en 
economisch gebied (vooral inzake sociale 
zekerheid, beroepsstatus, inkomen en 
gelijke kansen tussen mannen en vrouwen);

4. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
nemen op het vlak van solidariteit tussen 
generaties op sociaal en economisch gebied
(vooral inzake sociale zekerheid en gelijke 
kansen tussen mannen en vrouwen);

Or. fr



AM\754370NL.doc 53/73 PE415.300v03-00

NL

Amendement 103
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
nemen met het oog op de erkenning van 
informeel onzichtbaar werk op het vlak van 
solidariteit tussen generaties, uitgevoerd 
door vrouwen/moeders en mannen/vaders, 
op juridisch, sociaal en economisch gebied 
(vooral inzake sociale zekerheid, 
beroepsstatus, inkomen en gelijke kansen 
tussen mannen en vrouwen);

4. verzoekt de lidstaten om maatregelen te 
nemen met het oog op de erkenning van 
informeel onzichtbaar werk op het vlak van 
solidariteit tussen generaties, uitgevoerd 
door verzorgers, op juridisch, sociaal en 
economisch gebied (vooral inzake sociale 
zekerheid, beroepsstatus, inkomen en 
gelijke kansen tussen mannen en vrouwen);

Or. en

Amendement 104
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt het Europees Economisch en 
Sociaal Comité om werkzaamheden op te 
starten voor de vastlegging van criteria en 
normen waardoor de talrijke aspecten van 
informeel, niet-commercieel werk van 
vrouwen en mannen op basis van een 
homogene methode voor de evaluatie en 
de waardering van dat werk kunnen 
worden geregistreerd en beoordeeld, 
evenals het economische en sociale nut 
van deze activiteit op lange termijn en 
haar bijdrage aan het BBP;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 105
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt het Europees Economisch en 
Sociaal Comité om werkzaamheden op te 
starten voor de vastlegging van criteria en 
normen waardoor de talrijke aspecten van 
informeel, niet-commercieel werk van 
vrouwen en mannen op basis van een 
homogene methode voor de evaluatie en de 
waardering van dat werk kunnen worden 
geregistreerd en beoordeeld, evenals het 
economische en sociale nut van deze 
activiteit op lange termijn en haar bijdrage 
aan het BBP;

5. verzoekt het Europees Economisch en 
Sociaal Comité om werkzaamheden op te 
starten voor de vastlegging van criteria en 
normen waardoor de talrijke aspecten van 
informeel, niet-berekenbaar werk van 
vrouwen en mannen op basis van een 
homogene methode voor de evaluatie en de 
waardering van dat werk kunnen worden 
geregistreerd en beoordeeld, evenals het 
economische en sociale nut van deze 
activiteit op lange termijn en haar bijdrage 
aan het BBP;

Or. el

Amendement 106
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt deskundigen in de sociale en 
economische wetenschappen evenals in de 
rechten, maar eveneens in de filosofie, 
antropologie, neurowetenschappen, 
wetenschap van de ontwikkeling van het 
kind en in geriatrie/gerontologie om een 
duidelijkere definitie op te stellen van de 
verschillende benamingen om het begrip 
ervan te vereenvoudigen en om mogelijk 
misbruik ervan te beperken, en pleit voor 
de lancering van een Europees 
onderzoeksprogramma voor de studie van 
de vormen, de intensiteit en de innerlijke 
motivatie van informeel, niet-commercieel 

Schrappen
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werk, dat vaak nog niet officieel erkend is,
van de bedrijvigheid van netwerken tussen 
generaties en van de toekenning van 
financiering ervoor;

Or. fr

Amendement 107
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt deskundigen in de sociale en 
economische wetenschappen evenals in de 
rechten, maar eveneens in de filosofie, 
antropologie, neurowetenschappen, 
wetenschap van de ontwikkeling van het 
kind en in geriatrie/gerontologie om een 
duidelijkere definitie op te stellen van de 
verschillende benamingen om het begrip 
ervan te vereenvoudigen en om mogelijk 
misbruik ervan te beperken, en pleit voor 
de lancering van een Europees
onderzoeksprogramma voor de studie van 
de vormen, de intensiteit en de innerlijke 
motivatie van informeel, niet-commercieel
werk, dat vaak nog niet officieel erkend is, 
van de bedrijvigheid van netwerken tussen 
generaties en van de toekenning van 
financiering ervoor;

6. verzoekt deskundigen in de sociale en 
economische wetenschappen evenals in de 
rechten, maar eveneens in de filosofie, 
antropologie, neurowetenschappen, 
wetenschap van de ontwikkeling van het 
kind en in geriatrie/gerontologie om een 
duidelijkere definitie op te stellen van de 
verschillende benamingen om het begrip 
ervan te vereenvoudigen en om mogelijk 
misbruik ervan te beperken, en pleit voor 
de lancering van een Europees 
onderzoeksprogramma voor de studie van 
de vormen, de intensiteit en de innerlijke 
motivatie van informeel, niet-berekenbaar 
werk, dat vaak nog niet officieel erkend is, 
van de bedrijvigheid van netwerken tussen 
generaties en van de toekenning van 
financiering ervoor;

Or. el

Amendement 108
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt deskundigen in de sociale en 
economische wetenschappen evenals in de 
rechten, maar eveneens in de filosofie, 
antropologie, neurowetenschappen, 
wetenschap van de ontwikkeling van het 
kind en in geriatrie/gerontologie om een 
duidelijkere definitie op te stellen van de 
verschillende benamingen om het begrip 
ervan te vereenvoudigen en om mogelijk 
misbruik ervan te beperken, en pleit voor 
de lancering van een Europees 
onderzoeksprogramma voor de studie van 
de vormen, de intensiteit en de innerlijke 
motivatie van informeel, niet-commercieel 
werk, dat vaak nog niet officieel erkend is, 
van de bedrijvigheid van netwerken tussen 
generaties en van de toekenning van 
financiering ervoor; 

6. verzoekt deskundigen in de sociale en 
economische wetenschappen evenals in de 
rechten, maar eveneens in de filosofie, 
antropologie, neurowetenschappen, 
wetenschap van de ontwikkeling van het 
kind en in geriatrie/gerontologie om een 
duidelijkere definitie op te stellen van de 
verschillende benamingen om het begrip 
ervan te vereenvoudigen en om mogelijk 
misbruik ervan te beperken, en pleit voor 
de lancering van een Europees 
onderzoeksprogramma voor de studie van 
de vormen, de intensiteit en de innerlijke 
motivatie van informeel, niet-commercieel 
werk, dat vaak nog niet officieel erkend is, 
van de bedrijvigheid van netwerken tussen 
generaties en van de toekenning van 
financiering ervoor; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om deze 
resultaten te gebruiken teneinde in dit 
opzicht tot beter beleid te komen;

Or. en

Amendement 109
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie te stimuleren 
dat een open coördinatiemethode wordt 
ingesteld om zo de vernieuwende acties en 
praktijken te kunnen herkennen die 
gunstig zijn voor de solidariteit tussen 
generaties in Europa op alle gebieden die 
betrekking hebben op het dagelijks leven 
van gezinnen; 

Or. fr
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Amendement 110
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie, in het kader 
van een uitwisseling van de beste 
praktijken, het model van de “universele 
dienstencheque”  te stimuleren, dat 
bestemd is om instellingen voor 
gezinshulp te faciliteren en dat op dit 
moment een van de beste voorbeelden van 
goede praktijken is om te verspreiden en 
in alle lidstaten te bevorderen;

Or. fr

Amendement 111
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 quater. vraagt de Raad om de goede 
praktijken van lidstaten met betrekking tot 
verzorgers te onderzoeken en deze goede 
praktijken onder de aandacht te brengen 
van alle lidstaten, teneinde te laten zien 
dat verzorgers een centrale rol spelen op 
het gebied van solidariteit tussen de 
generaties en om de uitvoering van een 
strategie voor verzorgers in lidstaten te 
stimuleren;

Or. en
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Amendement 112
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7.  verzoekt de lidstaten om operationele 
programma's van de Commissie in het 
kader van de Europese alliantie voor het 
gezin te ondersteunen en te bevorderen; 
verzoekt de Commissie om een 
intensievere ontwikkeling van middelen 
voor het systematiseren van de 
uitwisseling van goede praktijken en van 
onderzoek daarover;

Schrappen

Or. fr

Amendement 113
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten om operationele 
programma's van de Commissie in het 
kader van de Europese alliantie voor het 
gezin te ondersteunen en te bevorderen; 
verzoekt de Commissie om een 
intensievere ontwikkeling van middelen 
voor het systematiseren van de uitwisseling 
van goede praktijken en van onderzoek 
daarover;

7. verzoekt de lidstaten om operationele 
programma's van de Commissie te 
ondersteunen en te bevorderen; verzoekt de 
Commissie om een intensievere 
ontwikkeling van middelen voor het 
systematiseren van de uitwisseling van 
goede praktijken en van onderzoek 
daarover;

Or. en

Amendement 114
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten beleid te stimuleren dat niet 
uitsluit en dat jong gepensioneerden de 
mogelijkheid biedt hun werk te behouden 
of terug te keren op de arbeidsmarkt, in 
het bijzonder door maatregelen die gericht 
zijn op het gelijktijdig ontvangen van een 
salaris en een pensioen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de hogere 
levensverwachting, zodat jong 
gepensioneerden die dat willen de 
mogelijkheid krijgen te blijven deelnemen 
aan het maatschappelijk leven en 
financieel onafhankelijk van hun familie 
te blijven;

Or. fr

Amendement 115
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen opdat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders beter 
een manier kunnen kiezen om werk en 
gezin met elkaar te verzoenen;

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen opdat 
werkende moeders en vaders gesteund 
worden door beleidsmaatregelen gericht 
op het combineren van werk, gezin en 
privéleven en toegang hebben tot de 
betreffende instrumenten;

Or. it

Amendement 116
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8



PE415.300v03-00 60/73 AM\754370NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen 
opdat vrouwen/moeders en 
mannen/vaders beter een manier kunnen 
kiezen om werk en gezin met elkaar te 
verzoenen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 117
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen opdat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders beter 
een manier kunnen kiezen om werk en 
gezin met elkaar te verzoenen;

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen opdat 
vrouwen en mannen beter een manier 
kunnen kiezen om werk en gezin met 
elkaar te verzoenen;

Or. en

Amendement 118
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen opdat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders beter 
een manier kunnen kiezen om werk en 
gezin met elkaar te verzoenen;

8. verzoekt de overheden om de 
noodzakelijke maatregelen te treffen opdat 
vrouwen/moeders en mannen/vaders beter,
en zonder gediscrimineerd te worden, een 
manier kunnen kiezen om studie, scholing, 
herscholing, werk en gezin met elkaar te 
verzoenen;
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Or. el

Amendement 119
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verwijst naar het groeiende aantal 
tienermoeders en in dit verband naar 
Britse onderzoeken die laten zien dat 
meisjes van 13 al een "carrièrekeuze" 
maken door te besluiten kinderen te 
krijgen, aangezien zij het ouderschap 
prefereren boven een baantje zonder 
perspectief;

Or. en

Amendement 120
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verzoekt de lidstaten beleid te 
ontwikkelen ter bevordering van 
activiteiten van meerdere generaties, zoals 
"generatieoverbruggende" centra waarin 
oudere volwassenen tegen betaling op 
kinderen passen;

Or. en
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Amendement 121
Mary Honeyball

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten om prioriteit te 
verlenen aan verlofstelsels 
(ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, 
solidariteitsverlof) die van toepassing zijn 
op personen die hun professionele activiteit 
wensen te onderbreken ten voordele van 
een kind of om een afhankelijke persoon te 
verzorgen;

9. verzoekt de lidstaten om prioriteit te 
verlenen aan verlofstelsels 
(ouderschapsverlof, adoptieverlof, 
solidariteitsverlof) die van toepassing zijn 
op personen die hun professionele activiteit 
wensen te onderbreken om een 
afhankelijke persoon te verzorgen;

Or. en

Amendement 122
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. moedigt de lidstaten aan in hun 
nationaal beleid een zwangerschapsverlof 
van een jaar op te nemen, waardoor 
moeders die dat willen voorrang kunnen 
geven aan de fundamentele relationele 
band met hun kind;

Or. fr

Amendement 123
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. moedigt de lidstaten aan in hun 
nationaal beleid een zwangerschapsverlof 
van een jaar op te nemen, waardoor 
moeders die dat willen voorrang kunnen 
geven aan de fundamentele relationele 
band met hun kind;

Or. fr

Amendement 124
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat maatregelen 
moeten worden genomen om het gebruik 
van zwangerschaps-, vaderschaps- en 
ouderschapsverlof te verbeteren, met 
name het verlof van de werkende vader, 
aangezien in alle lidstaten slechts een 
klein percentage van de mannen gebruik 
maakt van hun recht op verlof;

Or. it

Amendement 125
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10.  benadrukt dat iedereen die zijn 
formele professionele activiteit wenst stop 
te zetten of te verminderen om te 
investeren in de solidariteit tussen 
generaties, zou moeten kunnen genieten 
van flexibele werktijden; roept daarom het 

Schrappen
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midden- en kleinbedrijf op tot een meer 
vrijwillige samenwerking en de overheden 
tot meer financiële soepelheid bij hun 
budgettaire ramingen van overheidssteun;

Or. fr

Amendement 126
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- 10 bis. verzoekt de Commissie samen 
met de lidstaten en de sociale partners het 
beleid te verbeteren om werk en 
privéleven beter op elkaar af te kunnen 
stemmen, in het bijzonder door:
- te garanderen dat de kosten van het 
moederschap niet alleen gedragen worden 
door het bedrijf, maar ook door de 
gemeenschap, om discriminerend gedrag 
binnen het bedrijf tegen te gaan en de 
demografische opleving te ondersteunen,
- de toegankelijkheid tot de zorg- en
hulpdiensten voor personen die niet voor 
zichzelf kunnen zorgen (kinderen, 
gehandicapten en ouderen) te verbeteren 
alsmede de flexibiliteit van deze diensten, 
met inbegrip van thuisdiensten, in het 
kader van de solidariteit tussen 
generaties, door te bepalen hoeveel uren  
faciliteiten 's nachts geopend moeten zijn, 
waar ook thuis gebruik van gemaakt kan 
worden, om de eisen die worden gesteld 
door werk en privéleven beter op elkaar te 
kunnen afstemmen;

Or. fr
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Amendement 127
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie samen met 
de lidstaten en de sociale partners het 
beleid te verbeteren om werk en 
privéleven beter op elkaar af te kunnen 
stemmen, in het bijzonder door:
- te garanderen dat de kosten van het 
moederschap niet alleen gedragen worden 
door het bedrijf, maar ook door de 
gemeenschap, om discriminerend gedrag 
binnen het bedrijf tegen te gaan en de 
demografische opleving te ondersteunen,
- de toegankelijkheid tot de zorg- en
hulpdiensten voor personen die niet voor 
zichzelf kunnen zorgen (kinderen, 
gehandicapten en ouderen) te verbeteren 
alsmede de flexibiliteit van deze diensten, 
met inbegrip van thuisdiensten, in het 
kader van de solidariteit tussen 
generaties, door te bepalen hoeveel uren  
faciliteiten 's nachts geopend moeten zijn, 
waar ook thuis gebruik van gemaakt kan 
worden, om de eisen die worden gesteld 
door werk en privéleven beter op elkaar te 
kunnen afstemmen;

Or. fr

Amendement 128
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. juicht het voorstel toe om in de 
richtlijn betreffende de organisatie van de 
arbeidstijd een specifiek artikel op te 
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nemen over het combineren van werk, 
gezin en privéleven en wijst op het belang 
om hiermee rekening te houden bij het 
reguleren van de wekelijkse werktijd en 
wachtdiensten;

Or. it

Amendement 129
Anna Záborská

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om erover te 
waken dat iedereen die tijdelijk zijn 
professionele activiteit heeft onderbroken 
om zich te wijden aan de opvang van 
kinderen of aan de verzorging van oudere 
of afhankelijke personen, zich (opnieuw) 
op de arbeidsmarkt kan begeven en het 
recht behoudt zijn vroegere functie te 
hervatten en professioneel promotie te 
maken;

11. verzoekt de lidstaten om erover te 
waken dat iedereen die tijdelijk zijn 
professionele activiteit heeft onderbroken 
om zich te wijden aan de opvang en de 
opvoeding van kinderen of aan de 
verzorging van oudere of afhankelijke 
personen, zich (opnieuw) op de 
arbeidsmarkt kan begeven en het recht 
behoudt zijn vroegere functie te hervatten 
en professioneel promotie te maken;

Or. fr

Amendement 130
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de lidstaten om erover te 
waken dat iedereen die tijdelijk zijn 
professionele activiteit heeft onderbroken 
om zich te wijden aan de opvang van 
kinderen of aan de verzorging van oudere 
of afhankelijke personen, zich (opnieuw) 
op de arbeidsmarkt kan begeven en het 
recht behoudt zijn vroegere functie te 

11. verzoekt de lidstaten om erover te 
waken dat iedereen die tijdelijk zijn 
professionele activiteit heeft onderbroken 
om zich te wijden aan de opvoeding van 
kinderen of aan de verzorging van oudere 
of afhankelijke personen, zich (opnieuw) 
op de arbeidsmarkt kan begeven en het 
recht behoudt zijn vroegere functie te 
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hervatten en professioneel promotie te 
maken; 

hervatten en professioneel promotie te 
maken;

Or. fr

Amendement 131
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst erop dat het inkomen van 
vrouwen essentieel blijft voor hun 
economische zelfstandigheid en voor een 
grotere gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen in de maatschappij als geheel;

Or. en

Amendement 132
Donata Gottardi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is van oordeel dat solidariteit 
tussen generaties bevorderd dient te 
worden door middel van een doordacht 
fiscaal beleid (in de vorm van 
overschrijvingen, aftrek en kortingen), 
maatregelen om de actieve leeftijd te 
verhogen, specifieke beleidsmaatregelen 
en geïntegreerde netwerken van 
faciliteiten voor kinderen, ouderen, 
mensen met een handicap en 
hulpbehoevenden, waarbij moet worden 
nagegaan in hoeverre dit van invloed is op 
de steun, de nadelen van bepaalde keuzes 
en de combinatie van werk, gezin en 
privéleven;
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Or. it

Amendement 133
Claire Gibault

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat het noodzakelijk is 
positieve actie te ondernemen ten gunste 
van vrouwen en mannen, in het bijzonder 
om hun terugkeer op de arbeidsmarkt na 
een periode van zorg voor familie 
(opvoeding van kinderen en/of zorg voor 
een zieke of gehandicapte ouder) te 
vergemakkelijken, door het bevorderen 
van een beleid om te kunnen integreren of 
te reïntegreren op de arbeidsmarkt zodat 
zij weer financieel onafhankelijk kunnen 
zijn;

Or. fr

Amendement 134
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. wijst erop dat de rechten van 
vrouwen in pensioenregelingen in 
sommige lidstaten nog steeds worden 
afgeleid van het arbeidsverleden van hun 
echtgenoot, met als gevolg dat de 
meerderheid van ouderen die in armoede 
leven uit vrouwen bestaat;

Or. en
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Amendement 135
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 quater. verzoekt de lidstaten aandacht 
te besteden aan de structurele factoren die 
bijdragen tot de ongelijkheid in 
pensioenregelingen, inclusief de 
organisatie van zorg en het combineren 
van gezin en werk, ongelijkheden op de 
arbeidsmarkt, beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen en rechtstreekse 
discriminatie op het gebied van 
pensioenen (tweede en derde pijler);

Or. en

Amendement 136
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten om hun 
belastingstelsels te herzien en 
belastingtarieven in te stellen op basis van 
individuele rechten, en verlangt daarom 
de individualisering van pensioenrechten 
en socialezekerheidsrechten;

Or. en

Amendement 137
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de instellingen en de 
lidstaten om, teneinde invulling te geven 
aan het beginsel van gelijkheid tussen 
vrouwen en mannen, specifieke 
maatregelen te nemen voor vrouwen, om 
duidelijke gevallen van ongelijkheid met 
betrekking tot mannen te corrigeren; 
dergelijke maatregelen, die van toepassing 
zullen zijn zolang die situaties nog 
bestaan, dienen redelijk te zijn en per 
geval in verhouding te zijn met het te 
bereiken doel;

Or. es

Amendement 138
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt nationale en lokale 
overheden om programma's voor jonge 
mensen te ontwikkelen waarin aandacht 
wordt besteed aan de relatie tussen 
generaties, zodat de jongere generatie 
begrijpt dat de huidige niveaus van 
welvaart en welzijn te danken zijn aan de 
inspanningen en opofferingen van 
eerdere generaties;

Or. en

Amendement 139
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de lidstaten om hun 
belasting- en uitkeringsstelsels te herzien 
en te hervormen teneinde de terugkeer 
van vrouwen naar de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken, wijst erop dat prioriteit 
moet worden verleend aan het afschaffen 
van discriminerende belastingstelsels, 
bijvoorbeeld het "Ehegattensplitting";

Or. en

Amendement 140
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Europese instellingen 
en alle overheidsinstanties het beginsel 
van gelijkheid tussen vrouwen en mannen 
op actieve wijze te integreren in de 
goedkeuring en toepassing van hun wet-
en regelgeving, het opstellen van 
openbaar beleid en in de ontwikkeling van 
hun activiteiten;

Or. es

Amendement 141
Gabriela Creţu

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de media om positieve en 
consistente aandacht te geven aan de 
relaties tussen de generaties, door middel 
van behandeling van problemen tussen de 
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generaties, discussies tussen verschillende 
leeftijdsgroepen en, meer in het algemeen, 
door een positieve benadering van de 
bijdrage van de oudere generaties aan de 
samenleving;

Or. en

Amendement 142
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quater. benadrukt het belang van de 
opname van het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke kansen in het 
economisch, sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid, om segregatie op 
de werkvloer te voorkomen en verschillen 
in beloning weg te nemen, evenals de 
groei van ondernemerschap onder 
vrouwen en de waarde van werkende 
vrouwen, met inbegrip van huisvrouwen, 
een impuls te geven;

Or. es

Amendement 143
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 quinquies. de veranderingen in het 
gezinsmodel en de groeiende deelname 
van vrouwen aan de arbeidsmarkt maken 
een herziening van het traditionele 
systeem van steun aan hulpbehoevenden 
noodzakelijk. Beveelt de lidstaten aan de 
beschermende maatregelen van hun 
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sociale diensten uit te breiden en aan te 
vullen, teneinde gelijkheid bij het 
uitoefenen van het recht op bevordering 
van persoonlijke zeggenschap en steun 
aan hulpbehoevenden te waarborgen;

Or. es
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