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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Bijlage II, Titel IV, Voornaamste initiatieven 2008-2012, tweede alinea

●  Er worden statistieken ontwikkeld die 
sociaaleconomische informatie over 
migrantenpopulaties verstrekken, onder 
meer door speciale modules in het kader van 
de arbeidskrachtenenquête en door de 
verzameling van gegevens over migranten in 
het kader van het programma voor een 
communautaire volkstelling in 2011.

●  Er worden naar geslacht uitgesplitste 
statistieken ontwikkeld die 
sociaaleconomische informatie over 
migrantenpopulaties verstrekken, onder 
meer door speciale modules in het kader van 
de arbeidskrachtenenquête en door de 
verzameling van gegevens over migranten in 
het kader van het programma voor een 
communautaire volkstelling in 2011.

Amendement 2
Bijlage II, Titel XI, Voornaamste initiatieven 2008-2012, alinea 6 bis (nieuw)

●  Met eerbiediging van de internationaal 
overeengekomen leeftijdsgrens van de 
kindertijd (welke overeenkomstig het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind is 
vastgesteld op 18 jaar) worden statistieken 
over kinderen opgesteld met betrekking tot 
de sociale situatie van kinderen en de 
armoede onder kinderen;

Amendement 3
Bijlage II, Titel XI, Voornaamste initiatieven 2008-2012, zevende alinea

●  Uitsplitsing naar geslacht van alle sociale 
gegevens die op EU-niveau over personen 

●  Uitsplitsing naar geslacht van alle sociale 
gegevens die op EU-niveau over personen 
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worden verzameld en definitie van een reeks 
indicatoren over gelijkheid van vrouwen en 
mannen;

worden verzameld en definitie van een reeks 
indicatoren over gelijkheid van vrouwen en 
mannen, met name voor wat betreft het 
combineren van werk, gezin en privé-leven, 
de deelname aan het besluitvormingsproces 
en alle vormen van inkomen;

Amendement 4
Bijlage II, Titel XI, Voornaamste initiatieven 2008-2012, alinea 7 bis (nieuw)

●  In samenwerking met het Europees 
instituut voor gendergelijkheid wordt een 
samenwerkingskader tot stand gebracht om 
de verdeling van verantwoordelijkheden en 
werk te definiëren;

Amendement 5
Bijlage II, Titel XX, Voornaamste initiatieven 2008-2012, derde alinea

●  Bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
meting en monitoring van armoede, de 
vooruitgang op het gebied van de sociale 
samenhang, de milieuduurzaamheid en aan 
indicatoren voor de 
millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling.

●  Met inachtneming van de 
genderdimensie wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de meting en monitoring van 
armoede, de vooruitgang op het gebied van 
de sociale samenhang, de 
milieuduurzaamheid en aan indicatoren voor 
de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling.


