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Amendement 1
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de burgers weliswaar 
hoe langer hoe beter geïnformeerd zijn 
maar in de politieke structuren nog veel te 
vaak over het hoofd gezien worden, vooral 
in de beleidsvoering van en in de 
Europese Unie,

Schrappen

Or. pl

Amendement 2
Teresa Riera Madurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. herinnert eraan dat de vrouwen bij de 
laatste referendums over Europa in 
meerderheid nee gestemd hebben: met 56% 
in Frankrijk (Flash eurobarometer 171), 
63% in Nederland (ibid. 172), en 56% in 
Ierland (ibid. 245);

1. herinnert eraan dat de vrouwen bij de 
laatste referendums over Europa in 
meerderheid nee gestemd hebben: met 56% 
in Frankrijk (Flash eurobarometer 171), 
63% in Nederland (ibid. 172), en 56% in 
Ierland (ibid. 245) en gaat ervan uit dat 
hun afwijzend stemgedrag o.a. ook aan 
de geringe belangstelling van de 
Europese instellingen voor de 
beleidsvormen toe te schrijven is die de 
vrouw onmiddellijk aangaan en aan de 
oorsprong van de blijvende ongelijke 
kansen van man en vrouw liggen, zoals 
de verenigbaarheid van beroeps- en 
gezinsleven of steunverlening in 
afhankelijkheidsrelaties

Or. es
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Amendement 3
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat één van de 27 
aanbevelingen van de open brief van de 
deelnemers aan de slotconferentie over 
de 6 projecten van burgers in het plan-
D, onder de titel "De toekomst van 
Europa - Een project voor de burgers" 
(L'avenir de l'Europe - Un projet pour 
les citoyens), de Europese Unie vraagt 
om doelmatiger op te treden in het 
sociaal beleid en voor sociale 
samenhang, vooral om de 
loonverschillen te bestrijden en de 
gelijkheid van man en vrouw te 
stimuleren, en meer in het algemeen om 
bijzondere aandacht aan 
gelijkheidskwesties te besteden, die 
dikwijls uit het oog verloren worden;

Schrappen

Or. pl

Amendement 4
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis.   vraagt een uitvoerige studie over 
de deelname van de vrouw in de 
besluitvormingsprocessen in heel
Europa om haar functie als bindmiddel 
voor de samenleving in het licht te stellen 
en te stimuleren;

Or. en
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Amendement 5
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat het van belang is om 
de bestaande vrouwelijke ngo's en 
netwerken te verbeteren en er nieuwe op 
te richten, die als omgeving voor actieve 
sociale en culturele dialoog fungeren;

Or. en

Amendement 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vraagt om meisjes en vrouwen beter 
over het Europees burgerschap en de 
rechten die eraan verbonden zijn te 
informeren, vooral in sociaal en 
geografisch geïsoleerde gebieden; wijst er 
met nadruk op dat de 
informatiecampagnes tot doel moeten 
hebben om de vrouwen beter aan het 
politiek leven en het 
besluitvormingsproces te laten 
deelnemen;

Or. fr

Amendement 7
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. feliciteert de Commissie met de keuze 
van de projecten die ze door tussenkomst 

Schrappen
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van haar vertegenwoordigingen in het 
kader van het plan-D mee financiert, en 
die een groot aantal vrouwenorganisaties 
en projecten voor de vrouw omvatten;

Or. pl

Amendement 8
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. vraagt de Europese Commissie om 
programma's en campagnes te 
ondersteunen (zoals bvb "De wereld door 
de ogen van de vrouw") om vrouwen tot 
actief sociaal, politiek en cultureel 
optreden aan te moedigen, met 
inachtneming van hun rol in de dialoog 
tussen de generaties en de duurzaamheid 
en welvaart van de samenleving;

Or. en

Amendement 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. spoort de Europese instellingen aan om, 
meer nog dan communicatie- en 
marketingcampagnes, economische en 
sociale beleidsvormen uit te werken die 
aan de verwachtingen en behoeften van de 
burgers van de lidstaten beantwoorden ; 
onderschrijft in die zin bvb de voorstellen 
van de Commissie voor ouderschapsverlof, 
die de Europese burgers de mogelijkheid 
willen geven om zo veel kinderen te 
krijgen als ze zelf willen en daarmee een 
antwoord op het demografisch deficit 
bieden dat als economische en sociale 

5. spoort de Europese instellingen aan om, 
meer nog dan communicatie- en 
marketingcampagnes, economische en 
sociale beleidsvormen uit te werken die 
aan de verwachtingen en behoeften van de 
burgers van de lidstaten beantwoorden ; 
onderschrijft in die zin bvb de voorstellen 
van de Commissie voor ouderschapsverlof, 
die beroeps- en gezinsleven beter in 
onderlinge overeenstemming willen 
brengen en de Europese burgers de
mogelijkheid willen geven om zo veel 
kinderen te krijgen als ze zelf willen, en 
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bedreiging over het Europees continent 
hangt.

daarmee een antwoord op het demografisch 
deficit bieden dat als economische en 
sociale bedreiging over het Europees 
continent hangt.

Or. fr

Amendement 10
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis.   erkent de vrouwelijke vaardigheid 
om problemen op te lossen en conflicten 
te slechten, en dringt er bij de Europese 
Commissie op aan om meer vrouwen in 
taak- en werkgroepen op te nemen die 
zich met de problemen van gezinsleven, 
kinderzorg, opvoeding en onderwijs, enz. 
bezighouden;

Or. en

Amendement 11
Teresa Riera Madurell

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis.  wijst er met nadruk op dat de 
actieve belangstelling van de burger in
kwesties als geweld tussen man en vrouw 
of mensenhandel aanmoediging verdient, 
omdat maatschappelijke betrokkenheid 
onontbeerlijk is om oplossingen naderbij 
te brengen;

Or. es
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Amendement 12
Teresa Riera Madurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat er maatregelen nodig 
zijn om de digitale kloof tussen man en 
vrouw te dichten, zodat de vrouw de 
middelen krijgt om onder gelijke 
voorwaarden aan de dialoog over Europa 
deel te nemen;

Or. es
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