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Amendement 1
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Visum (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- onder verwijzing naar haar resolutie van 
13 oktober 2005 betreffende vrouwen en 
armoede in de Europese Unie1,

Or. fr

Amendement 2
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Visum (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- onder verwijzing naar haar resolutie van
[...] februari 2009 over non-discriminatie 
op grond van geslacht en 
intergenerationele soldidariteit2,

Or. fr

Amendement 3
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat artikel 2 van het EG-
Verdrag specifiek voorschrijft dat 
solidariteit en gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen onderdeel is van de 

                                               
1 PB C 233 E van 28.9.2006, blz. 130.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)[...].
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basisbeginselen van de Europese Unie en 
dat het de verantwoordelijkheid is van de 
Commissie en de lidstaten om te 
verzekeren dat de rechten van vrouwen 
worden gerespecteerd en om deelname 
aan het economisch en sociaal leven voor 
alle leden van de samenleving mogelijk te 
maken,

Or. en

Amendement 4
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging B (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat armoede een 
schending is van de mensenrechten en dat 
armoedebestrijding een prioriteit moet 
zijn, met bijzondere aandacht voor
vrouwen, die een groter risico lopen op 
armoede dan mannen vanwege hun 
economische afhankelijkheid (omdat 
velen van hen onbetaalde huisvrouwen 
zijn), het voortdurende beloningsverschil 
tussen mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt en het feit dat vrouwen een 
grote meerderheid vertegenwoordigen 
onder alleenstaande ouders en ouderen,

Or. en

Amendement 5
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging C (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat investeren in 
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gendergelijkheid betekent dat er naartoe 
wordt gewerkt om arme vrouwen uit de 
armoede te helpen, en zodoende het risico
te verkleinen dat armoede wordt 
overgedragen op volgende generaties,

Or. en

Amendement 6
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Overweging D (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat belangrijke 
onderwerpen als arbeidsmobiliteit, 
kennismobiliteit en gezondheidsmobiliteit 
een andere invloed hebben op het leven 
van vrouwen dan op dat van mannen,

Or. en

Amendement 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. neemt kennis van de door de Commissie 
voorgestelde Vernieuwde sociale agenda, 
die een verdere ontwikkeling van het 
sociaal beleid mogelijk maakt en kiest voor 
een meer gerichte en geïntegreerde aanpak 
met sociale maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid, gelijke kansen, 
onderwijs, gezondheidszorg en 
informatiemaatschappij; hoopt dat deze 
nieuwe aanpak zal bijdragen tot een grotere 
gendergelijkheid, meer en betere 
arbeidsplaatsen en doeltreffender 

1. neemt kennis van de door de Commissie 
voorgestelde Vernieuwde sociale agenda, 
die een verdere ontwikkeling van het 
sociaal beleid mogelijk maakt en kiest voor 
een meer gerichte en geïntegreerde aanpak 
met sociale maatregelen op het gebied van 
werkgelegenheid, gelijke kansen, 
onderwijs, gezondheidszorg en 
informatiemaatschappij; hoopt dat deze 
nieuwe aanpak zal bijdragen tot een grotere 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 
meer en betere arbeidsplaatsen en 
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bestrijding van armoede, discriminatie en 
sociale uitsluiting;

doeltreffender bestrijding van armoede, 
discriminatie en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 8
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. betreurt ten zeerste dat de 
Vernieuwde sociale agenda vrouwen niet 
als prioriteit van de Commissie aanmerkt 
en roept de Commissie op om 
vrouwenrechten te integreren in alle 
belangrijke actiegebieden, zodat er 
expliciet rekening wordt gehouden met de 
invloed die alle acties op vrouwen hebben
om te voorkomen dat vrouwen de nieuwe 
uitgebuite klasse van de 21e eeuw worden;

Or. en

Amendement 9
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de toename van 
armoede, precair werk en ongelijkheid; 
roept de lidstaten op om beleid te 
implementeren voor het herstel van lonen 
en pensioenen, hetgeen zal bijdragen aan 
meer rechtvaardigheid in de verdeling van 
rijkdom, betere levensstandaarden voor 
werknemers en gepensioneerden – vooral 
vrouwen – en economisch herstel;
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Or. en

Amendement 10
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. betreurt in het bijzonder dat het 
pakket geen herziening van de richtlijn 
gelijke beloning bevat, met daarbij een 
sekseneutraal werkevaluatiesysteem, om 
beloningsverschillen binnen en tussen 
economische sectoren te verkleinen en 
speciale maatregelen om een betere 
combinatie van beroeps- en privéleven 
mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 11
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. vraagt de lidstaten om de 
wetgeving inzake gendergelijkheid vóór 
2010 uit te breiden, om gendergelijkheid 
in alle beleidsterreinen te integreren, 
zoals vereist volgens Artikel 3.2 van het 
EG-Verdrag, en om een effectieve 
omzetting en uitvoering te garanderen van 
Richtlijn 2002/73/EG betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van de toegang tot 
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
de promotiekansen, en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden; 
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Or. en

Amendement 12
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept dat met het oog 
op de nieuwe demografische uitdagingen, 
de beste oplossing voor negatieve 
tendensen is om de situatie aan te pakken
van vrouwen die in armoede leven en
ongelijke en inadequate toegang hebben
tot voeding, huisvesting, onderwijs en 
beloning en die niet profiteren van een 
betere balans tussen beroeps- en 
privéleven;

Or. en

Amendement 13
Gabriela Creţu

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. verzoekt de Commissie om 
onderzoeken aan te leveren over de
invloed op vrouwen van de verschillende 
typen mobiliteit op middellange en lange 
termijn en om maatregelen voor te stellen 
die de negatieve effecten verminderen;

Or. en
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Amendement 14
Urszula Krupa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. meent dat de Europese belangen en 
waarden, waartoe ook gendergelijkheid
behoort, in overweging moeten worden 
genomen bij de besluitvorming op 
internationaal niveau;

2. meent dat de Europese belangen en 
waarden, waartoe ook de bescherming van 
mensenrechten behoort, in overweging 
moeten worden genomen bij de 
besluitvorming op internationaal niveau;

Or. en

Amendement 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. meent dat de Europese belangen en 
waarden, waartoe ook gendergelijkheid 
behoort, in overweging moeten worden 
genomen bij de besluitvorming op 
internationaal niveau;

2. meent dat de Europese belangen en 
waarden, waartoe ook gendergelijkheid 
behoort, in overweging moeten worden 
genomen bij de besluitvorming op 
internationaal niveau in het kader van de 
agenda voor geschikt werk, de toepassing 
van de grondrechten en internationale 
conventies, vooral die betreffende het 
werk van vrouwen, betreffende moeders 
en kinderen, maar ook betreffende 
onderwijs;

Or. en

Amendement 16
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. bevestigt nogmaals haar afwijzing 
van de door de Raad ingediende 
ontwerprichtlijn betreffende arbeidstijden 
en roept op tot de terugtrekking van dit 
voorstel; roept daarnaast de Raad op om 
zich sterk in te spannen voor 
arbeidstijdverkorting zonder de lonen te 
verlagen en roept de lidstaten op om zich 
in te spannen om geleidelijk de arbeidstijd 
te verkorten om tot het kortetermijndoel 
van een 35-urige werkweek te komen; 
overweegt dat de verkorting van 
arbeidsduur zonder een verlaging van de 
lonen moet worden gezien als een andere 
manier om banen te creëren –
voornamelijk voor vrouwen – en de 
economie te stimuleren;

Or. en

Amendement 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat flexibiliteit en bescherming 
moet worden geboden aan de sociaal 
zwakkeren, met name vrouwen en ouderen, 
en dat derhalve moet worden gekozen voor 
een evenwichtige aanpak met betrekking 
tot de belangen van werkende vrouwen, 
maar ook in verband met de bevordering 
van de economische groei;

3. meent dat flexibiliteit en bescherming 
moet worden geboden aan de sociaal 
zwakkeren, met name vrouwen en ouderen, 
die meer zijn blootgesteld aan het risico 
van extreme armoede, welk feit is 
aangestipt door onderzoeken van de 
Commissie; en dat derhalve moet worden 
gekozen voor een evenwichtige aanpak met 
betrekking tot de belangen van werkende 
vrouwen, maar ook in verband met de 
bevordering van de economische groei;

Or. en
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Amendement 18
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. meent dat flexibiliteit en bescherming 
moet worden geboden aan de sociaal 
zwakkeren, met name vrouwen en ouderen, 
en dat derhalve moet worden gekozen voor 
een evenwichtige aanpak met betrekking 
tot de belangen van werkende vrouwen, 
maar ook in verband met de bevordering 
van de economische groei;

3. meent dat flexibiliteit en bescherming 
moet worden geboden aan de sociaal 
zwakkeren, met name vrouwen en ouderen, 
en dat derhalve moet worden gekozen voor 
een evenwichtige aanpak met betrekking 
tot de belangen van werkende vrouwen, 
alsook gepensioneerde vrouwen, maar ook 
in verband met de integratie van het 
potentieel van vrouwen en een actieve 
bijdrage aan bevordering van de 
economische groei;

Or. en

Amendement 19
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak om nieuwe 
initiatieven te implementeren om de 
balans tussen privé en beroep te 
verbeteren door vrouwen te voorzien van 
het volledige aanbod van sociale diensten; 

Or. en

Amendement 20
Marusya Ivanova Lyubcheva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de uitbanning van 
lagere lonen in sommige beroepen waarin
overwegend vrouwen werkzaam zijn, een 
voorwaarde is voor het bereiken van een 
nieuw model van sociale rechtvaardigheid
en economische onafhankelijkheid;

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er geen antwoord is 
op de crisis en haar gevolgen zonder een 
verbetering van het sociaal welzijn; vraagt 
de lidstaten om de sociale functies van de 
overheids- en sociale 
beschermingssystemen uit te breiden, 
overheidsinvesteringen in apparatuur te 
verhogen, vooral in kinderdagverblijven 
en verpleeghuizen, een huisvestingsbeleid 
te ontwikkelen waarmee het recht op 
huisvesting voor iedereen wordt 
gegarandeerd, de 
volksgezondheidsinstantie te beschermen 
en te ontwikkelen en openbaar onderwijs 
te verbeteren; 

Or. en

Amendement 22
Lívia Járóka

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het belang van onderwijs in het 
sociaal beleid; onderstreept dat jonge 
mensen kwaliteitsonderwijs moeten krijgen 
om het verschijnsel van voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan; meent 
bovendien dat jongeren, en met name 
meisjes en vrouwen, beter moeten worden 
geïnformeerd over de beschikbare 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding;

4. wijst op het belang van onderwijs in het 
sociaal beleid; onderstreept dat jonge 
mensen kwaliteitsonderwijs moeten krijgen 
om het verschijnsel van voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan, onderstreept 
daarnaast de dringende noodzaak om 
segregatie van scholen in de gehele EU 
tegen te gaan; meent bovendien dat 
jongeren, en met name meisjes en 
vrouwen, beter moeten worden 
geïnformeerd over de beschikbare 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding; 

Or. en

Amendement 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het belang van onderwijs in het 
sociaal beleid; onderstreept dat jonge 
mensen kwaliteitsonderwijs moeten krijgen 
om het verschijnsel van voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan; meent 
bovendien dat jongeren, en met name 
meisjes en vrouwen, beter moeten worden 
geïnformeerd over de beschikbare 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding;

4. wijst op het belang van onderwijs in het 
sociaal beleid; onderstreept dat jonge 
mensen kwaliteitsonderwijs moeten krijgen 
om het verschijnsel van voortijdig 
schoolverlaten tegen te gaan; meent 
bovendien dat jongeren, en met name 
meisjes en vrouwen, beter moeten worden 
geïnformeerd over de beschikbare 
mogelijkheden op het gebied van onderwijs 
en opleiding; verzoekt de Commissie om 
een stap verder te gaan op het gebied van 
‘Een leven lang leren’ door maatregelen 
te treffen die gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen bevorderen, zoals het aanbieden 
van nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld 
het gebruik van nieuwe technologieën) die
de reïntegratie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt mogelijk maken;
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Or. en

Amendement 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. pleit voor een intensivering van de 
dialoog met de sociale partners, die moet 
leiden tot een verbetering van de 
ouderschapsverlofregeling; verwelkomt de 
nieuwe voorstellen van de Commissie 
inzake zwangerschapsverslof en de rechten 
van zelfstandigen;

5. pleit voor een intensivering van de 
dialoog met de sociale partners, die moet 
leiden tot een verbetering van de 
ouderschapsverlofregeling; verwelkomt de 
nieuwe voorstellen van de Commissie 
inzake zwangerschapsverslof en de rechten 
van zelfstandigen; wijst op de noodzaak 
om vrouwen de mogelijkheid te 
garanderen om in de arbeidsmarkt te 
reïntegreren en roept de Commissie 
daarom op dit op doeltreffende wijze te 
stimuleren; 

Or. en

Amendement 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept het belang van 
participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, zowel in de hoedanigheid 
van werkgevers als werknemers, met het 
oog op het verwezenlijken van de EU-
doelstellingen op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken, 
waaronder voornamelijk sociale insluiting 
maar ook groei en welzijn; onderstreept 
dat vrouwen kansen moeten worden 
gegeven zodat zij hun behaalde 
kwalificaties kunnen ontwikkelen en 
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gebruik kunnen maken van hun 
onderwijs en opleiding; wijst echter op de 
noodzaak om vrouwen keuzes te geven die 
een betere organisatie van gezins- en 
privéleven mogelijk maken;

Or. en

Amendement 26
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
om ondernemerschap bij vrouwen te 
stimuleren, hetgeen hen beter in staat stelt 
gezinsleven en beroep te combineren; 
verzoekt de Commissie om flexibiliteit te 
garanderen in de wetsvoorstellen om zo 
administratieve of financiële lasten te 
voorkomen die het initiatief van vrouwen 
op het gebied van ondernemerschap 
kunnen tegenhouden;

Or. en

Amendement 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt de Commissie om de 
Vernieuwde sociale agenda te combineren 
met andere initiatieven zoals het Europees 
pact voor gendergelijkheid, het Europees 
pact voor de jeugd, en de Europese 
alliantie voor het gezin, zodat 
achtergestelde bevolkingsgroepen beter 
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toegang hebben tot sociale voorzieningen;

Or. en

Amendement 28
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat de armste vrouwen 
de eerste partners moeten zijn om de 
Vernieuwde sociale agenda uit te 
stippelen, uit te voeren en te evalueren, 
want vrouwen die in grote armoede 
verkeren, moeten ook hun rol en hun 
verantwoordelijkheden vervullen, met 
inbegrip van het moederschap, zoals elke 
andere vrouw; ze beleven dezelfde 
vreugden, geven blijk van dezelfde 
ambities en voelen dezelfde vrees en 
twijfel, maar dit alles in veel zwaardere 
materiële omstandigheden dan de meeste 
andere vrouwen;

Or. fr

Amendement 29
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is van mening dat alleen het feit een 
baan te hebben niet voldoende 
bescherming vormt tegen extreme 
armoede en dat meer vrouwen dan 
mannen werken voor lagere salarissen, 
voornamelijk vanwege de segregatie op 
het werk, terwijl vaak de sociale
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voorzieningen evenmin tegen extreme 
armoede beschermen;

Or. fr

Amendement 30
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is van mening dat extreme 
armoede onder vrouwen en de sociale 
uitsluiting die daaruit voortvloeit, niet 
kunnen worden uitgeband zonder 
rekening te houden met de rol van de 
mannen in de open coördinatiemethode 
en in de nationale plannen voor de 
uitvoering van de Vernieuwde sociale 
agenda;

Or. fr

Amendement 31
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept dat extreme 
armoede en de sociale uitsluiting die 
daaruit voortvloeit, niet kunnen worden 
gevat in alleen cijfers ofwel economische 
termen, maar ook moeten worden 
uitgedrukt in termen van mensenrechten 
en burgerschap; erkent dat het principe 
van het vrije verkeer van kapitaal en 
goederen alleen het niet mogelijk maakt 
om de armoede en chronische armoede 
(vooral als zij voortduurt) uit te bannen en 
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dat grote armoede mensen van kansen 
berooft en de mensen die zij treft, 
verhindert om deel te nemen aan het leven 
van de gemeenschap, waardoor ze 
onverschillig worden voor hun omgeving;

Or. fr

Amendement 32
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. dringt erop aan dat er op elk 
niveau van de besluitvormingsprocedure 
een nauw partnerschap wordt 
onderhouden met de armste vrouwen en 
gezinnen, zodat men zich kan beroepen op 
hun ervaringen met maatregelen en 
middelen die het mogelijk maken om 
effectief chronische armoede te bestrijden 
en de sociale uitsluiting die uit die 
armoede voortvloeit, te overwinnen; 
verzoekt, met het oog op de 
totstandbrenging van dit partnerschap, 
alle betrokken instellingen om de open 
coördinatiemethode en het operationele
kader van de Vernieuwde sociale agenda 
aan te passen aan de behoeften van 
vrouwen die in grote armoede leven;

Or. fr

Amendement 33
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 septies. verzoekt de lidstaten om bij de 
uitvoering van de Vernieuwde sociale 
agenda aanvullende hulpmaatregelen te 
nemen speciaal voor werkende moeders 
die deel uitmaken van eenoudergezinnen 
of grote gezinnen, zodat hen 
mogelijkheden worden geboden om werk 
te vinden met flexibele werktijden, zodat 
zij kunnen voldoen aan hun groeiende 
verplichtingen jegens hun gezin;

Or. fr

Amendement 34
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 octies. spreekt haar erkenning uit voor 
de dagelijkse strijd van de armste vrouwen 
tegen armoede en is verheugd over de 
belangeloze inzet van burgers die hen 
begeleiden en steunen omdat zij een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
uitvoering van de Vernieuwde sociale 
agenda; is verheugd over de inzet van 
niet-gouvernementele organisaties 
(NGO’s), zoals Caritas Internationalis en
ATD Vierde Wereld, die zich voor de 
lange termijn inzetten voor de meest 
noodlijdende bevolkingsgroepen, en 
andere Europese NGO-netwerken uit de 
sociale sector;

Or. fr
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Amendement 35
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. roept de betreffende organisaties 
op om op elk besluitvormingsniveau bij de 
uitvoering van de Vernieuwde sociale 
agenda dezelfde definitie van armoede 
aan te nemen als die welke is 
aangenomen door het Parlement in zijn 
geheel van resoluties op het gebied van de 
fundamentele rechten in de Europese 
Unie: Onbestendigheid is de afwezigheid 
van een of meer zekerheden, met name 
die van een baan, waardoor individuen en 
gezinnen hun verplichtingen op het vlak 
van beroep, gezin en samenleving kunnen 
opnemen en van hun basisrechten 
kunnen genieten. De onzekerheid die 
daaruit voortvloeit, kan van korte of 
langere duur zijn en kan min of meer 
ernstige en definitieve gevolgen hebben. 
Zij leidt tot grote armoede wanneer zij 
verschillende domeinen van het bestaan 
treft, wanneer zij blijft voortduren, 
wanneer zij de kansen om in de 
voorzienbare toekomst opnieuw 
verantwoordelijkheid op te nemen en je 
eigen rechten te heroveren in gevaar 
brengt;

Or. fr

Amendement 36
Anna Záborská

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 decies. onderstreept dat het Europees 
Economisch en Sociaal Comité belangrijk 
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is voor een
gestructureerde sociale dialoog in het 
kader van de Vernieuwde sociale agenda 
en nodigt dit Comité uit om verder te gaan 
met het onthaal
van de Europese volksuniversiteiten voor 
de Vierde Wereld, plaatsen die sinds 1989 
een ware dialoog mogelijk maken tussen 
de armste burgers en bestuurders van de 
Europese instellingen, verkozenen van 
alle niveaus en vertegenwoordigers van de 
georganiseerde burgermaatschappij, met 
de welbewuste bedoeling om de meest 
noodlijdende burgers de kans te geven 
hun visie te delen en bij te dragen aan de 
strijd tegen armoede, wat een uitstekend,
concreet voorbeeld vormt van goede 
praktijk op Europees vlak voor het 
uitvoeren van de Vernieuwde sociale 
agenda;

Or. fr
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