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AMENDEMENTEN

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

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Uit het onderzoek van de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten, 
dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van 
de Commissie en in het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid is 
opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle 
mogelijke inspanningen moeten blijven 
richten op de volgende prioritaire 
gebieden:

(2) Uit het onderzoek van de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten, 
dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van 
de Commissie en in het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid is 
opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle 
mogelijke inspanningen moeten blijven 
richten op de volgende prioritaire 
gebieden:

– meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en
de stelsels voor sociale bescherming 
moderniseren;

– meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten, de 
stelsels voor sociale bescherming 
moderniseren en een algemene aanpak op 
basis van gendergelijkheid en non-
discriminatie hanteren;

- het aanpassingsvermogen van 
werknemers en bedrijven vergroten, en

- het aanpassingsvermogen van 
werknemers en bedrijven vergroten, en

– investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door middel van beter onderwijs 
en betere vaardigheden.

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door middel van beter onderwijs 
en betere vaardigheden.

Or. fr
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Bijlage – alinea 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– volledige werkgelegenheid:  het is van 
vitaal belang dat volledige 
werkgelegenheid wordt bereikt en dat 
werkloosheid en inactiviteit afnemen 
doordat de vraag naar arbeid en het 
arbeidsaanbod toenemen, zodat de 
economische groei wordt geschraagd en de 
sociale samenhang hechter wordt; Dit 
vereist beleid dat zowel op flexibiliteit van 
de arbeidsmarkten, werkorganisatie en
arbeidsverhoudingen, als op werkzekerheid 
en sociale zekerheid gericht is.

- volledige werkgelegenheid:  het is van 
vitaal belang dat volledige 
werkgelegenheid wordt bereikt en dat 
werkloosheid en inactiviteit afnemen 
doordat de vraag naar arbeid en het 
arbeidsaanbod toenemen, zodat de 
economische groei wordt geschraagd en de 
sociale samenhang hechter wordt; Dit 
vereist beleid dat zowel op flexibiliteit van 
de arbeidsmarkten, werkorganisatie en 
arbeidsverhoudingen, in het bijzonder met 
het oog op de onderlinge afstemming van 
arbeids- en gezinsleven, als op 
werkzekerheid en sociale zekerheid gericht 
is.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Bijlage – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie gaat hand in hand met 
het aantrekkelijker maken van banen, het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit, een 
hogere arbeidsproductiviteit, het 
verminderen van de segmentering van de 
arbeidsmarkt een geringer aandeel slecht 
betaalde banen. De synergieën tussen 
arbeidskwaliteit, productiviteit en 
werkgelegenheid moeten ten volle worden 
benut;

– Verbetering van de arbeidskwaliteit en -
productiviteit: het streven naar een grotere 
arbeidsparticipatie gaat hand in hand met 
het aantrekkelijker maken van banen, het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit, een 
hogere arbeidsproductiviteit, het 
verminderen van de segmentering van de 
arbeidsmarkt, het percentage onzekere 
arbeidsplaatsen en het percentage arme 
werknemers. De synergieën tussen 
arbeidskwaliteit, productiviteit en 
werkgelegenheid moeten ten volle worden 
benut;
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Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Bijlage – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– hechtere economische, sociale en 
territoriale samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
kinderen, uitsluiting van de arbeidsmarkt 
te voorkomen, toetreding van mensen met 
een achterstandspositie tot de arbeidsmarkt 
te ondersteunen en regionale verschillen in 
werkgelegenheid, werkloosheid en 
arbeidsproductiviteit weg te werken, in het 
bijzonder in achterstandsregio’s. De 
interactie met de open coördinatiemethode 
voor sociale bescherming en sociale 
integratie moet worden versterkt.

- hechtere economische, sociale en 
territoriale samenhang: er zijn doortastende 
maatregelen nodig om sociale integratie te 
versterken en te intensiveren, armoede te 
bestrijden, waarbij met name aandacht zal 
worden besteed aan armoede onder 
eenoudergezinnen, uitsluiting van de 
arbeidsmarkt te voorkomen, toetreding van 
mensen met een achterstandspositie tot de 
arbeidsmarkt te ondersteunen en regionale 
verschillen in werkgelegenheid, 
werkloosheid en arbeidsproductiviteit weg 
te werken, in het bijzonder in 
achterstandsregio’s. De interactie met de 
open coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie moet 
worden versterkt.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie zijn van essentieel belang om 
vooruitgang te boeken. 
Gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid moeten bij alle 
maatregelen vooropstaan. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar een 
significante vermindering van 

Gelijke kansen en bestrijding van 
discriminatie zijn van essentieel belang om 
vooruitgang te boeken. 
Gendermainstreaming en de bevordering 
van gendergelijkheid moeten bij alle 
maatregelen vooropstaan. Bijzondere 
aandacht moet ook uitgaan naar een 
significante vermindering van 
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genderkloven op de arbeidsmarkt 
overeenkomstig het Europees pact voor 
gendergelijkheid. Hierdoor wordt bijstand 
verleend aan de lidstaten bij de aanpak van 
de demografische uitdaging. In het kader 
van een nieuwe intergenerationele aanpak 
dient bijzondere aandacht uit te gaan naar 
de situatie van jongeren, ter uitvoering van 
het Europese pact voor de jeugd, en moet 
toegang tot werk gedurende het hele 
beroepsleven bevorderd worden. Ook moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar het 
aanzienlijk versmallen van de 
participatiekloof tussen gewone 
werknemers en mensen met een 
achterstandspositie, waaronder 
gehandicapten, en tussen EU-onderdanen 
en onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de nationale 
doelstellingen.

genderkloven op de arbeidsmarkt 
overeenkomstig het Europees pact voor 
gendergelijkheid, met name door een 
nauwgezette toepassing van de Europese 
richtlijnen inzake gelijke behandeling. 
Hierdoor wordt bijstand verleend aan de 
lidstaten bij de aanpak van de 
demografische uitdaging. In het kader van 
een nieuwe intergenerationele aanpak dient 
bijzondere aandacht uit te gaan naar de 
situatie van jongeren, ter uitvoering van het 
Europese pact voor de jeugd, en moet 
toegang tot werk gedurende het hele 
beroepsleven bevorderd worden. Ook moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar het 
aanzienlijk versmallen van de 
participatiekloof tussen gewone 
werknemers en mensen met een 
achterstandspositie, waaronder 
gehandicapten, en tussen EU-onderdanen 
en onderdanen van derde landen, 
overeenkomstig de nationale 
doelstellingen.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Bijlage – alinea 6 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door middel van beter onderwijs 
en betere vaardigheden.

– investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door middel van beter onderwijs 
en betere vaardigheden en door 
bevordering van de diversificatie van 
beroepskeuzes om de arbeidsgeschiktheid 
van mannen en vrouwen gedurende hun 
hele arbeidsleven te vergroten.

Or. fr
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Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De arbeidsparticipatie verhogen is het 
meest effectieve middel om economische 
groei te genereren en een sociaal 
geïntegreerde economie te bevorderen en 
om ervoor te zorgen dat er een vangnet 
bestaat voor diegenen die niet kunnen 
werken. Gelet op de verwachte inkrimping 
van de beroepsbevolking is het des te 
noodzakelijker dat werken wordt benaderd 
vanuit een andere visie op de levenscyclus 
en dat de stelsels voor sociale bescherming 
worden gemoderniseerd, zodat zij adequaat 
en betaalbaar zijn en kunnen reageren op 
de veranderende behoeften van de 
samenleving. In het kader van een nieuwe 
intergenerationele aanpak en de 
bevordering van de actieve integratie van 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt 
af staan, moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar de hardnekkige 
werkgelegenheidskloof tussen mannen en 
vrouwen en de lage 
arbeidsparticipatiegraad van oudere 
werknemers en jongeren. Ook moeten de 
maatregelen worden geïntensiveerd om de 
situatie van jonge mensen op de 
arbeidsmarkt te verbeteren en de 
jeugdwerkloosheid aanzienlijk terug te 
dringen, die gemiddeld dubbel zo hoog is 
als de algemene werkloosheid.

De arbeidsparticipatie verhogen is het 
meest effectieve middel om economische 
groei te genereren en een sociaal 
geïntegreerde economie te bevorderen en 
om ervoor te zorgen dat er een vangnet 
bestaat voor diegenen die niet kunnen 
werken. Gelet op de verwachte inkrimping 
van de beroepsbevolking is het des te 
noodzakelijker dat werken wordt benaderd 
vanuit een andere visie op de levenscyclus 
en dat de stelsels voor sociale bescherming 
worden gemoderniseerd, zodat zij adequaat 
en betaalbaar zijn en kunnen reageren op 
de veranderende behoeften van de 
samenleving. Bijzondere maatregelen 
moeten worden genomen om de 
hardnekkige ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen op de arbeidsmarkt op te 
heffen, de lage arbeidsparticipatiegraad van 
oudere werknemers en jongeren te 
verhogen -in het kader van de nieuwe 
intergenerationele aanpak-, en de actieve 
integratie van degenen die op de ernstigste 
wijze zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt 
te bevorderen, met name personen die 
geconfronteerd worden met meervoudige 
discriminatie. Ook moeten de maatregelen 
worden geïntensiveerd om de situatie van 
jonge mensen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren en de jeugdwerkloosheid 
aanzienlijk terug te dringen, die gemiddeld
dubbel zo hoog is als de algemene 
werkloosheid.

Or. fr
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Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Bijlage – afdeling 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het is nodig de juiste voorwaarden te 
scheppen voor loopbaanontwikkeling, 
ongeacht of het gaat om een eerste baan, 
een herintreding op de arbeidsmarkt na een 
onderbreking of de wens om de loopbaan 
te verlengen. De kwaliteit van de banen, 
mede gelet op loon en voordelen, de 
arbeidsomstandigheden, de toegang tot een 
leven lang leren en de 
carrièremogelijkheden, zijn van cruciaal 
belang voor een flexizekerheidsbenadering, 
net als de ondersteuning en de stimulansen 
waarin de socialezekerheidsstelsels 
voorzien. Met het oog op de versterking 
van een levensloopgerichte benadering van 
arbeid en de bevordering van een betere 
combinatie van werk en gezin moeten 
maatregelen op het vlak van voorzieningen 
voor kinderopvang worden genomen. 
Nuttige streefcijfers zijn ervoor te zorgen 
dat er uiterlijk in 2010 kinderopvang is 
voor minstens 90% van de kinderen tussen 
drie jaar en de leerplichtleeftijd en voor 
minstens 33 % van de kinderen onder drie 
jaar. Om een verhoging te 
bewerkstellingen van de gemiddelde 
participatiegraad van ouders, in het 
bijzonder alleenstaande ouders, moet een 
gezinsbeleid worden gevoerd. Lidstaten 
moeten in het bijzonder rekening houden 
met de speciale behoeften van 
alleenstaande ouders en gezinnen met veel 
kinderen. Om de loopbanen te verlengen, 
moet uiterlijk in 2010 de daadwerkelijke 
gemiddelde uittredingsleeftijd in de 
Europese Unie met vijf jaar gestegen zijn 
(in 2001 geschat op 59,9 jaar). Lidstaten 
moeten ook maatregelen nemen voor 
gezondheidszorg, preventie en de 
bevordering van gezonde levensstijlen om 
de ziektekosten te verminderen, de 

Het is nodig de juiste voorwaarden te 
scheppen voor loopbaanontwikkeling, 
ongeacht of het gaat om een eerste baan, 
een herintreding op de arbeidsmarkt na een 
onderbreking of de wens om de loopbaan 
te verlengen. De kwaliteit van de banen 
(die met name wordt bepaald door loon en 
voordelen, de arbeidsomstandigheden, de 
toegang tot levenslang leren en de 
carrièremogelijkheden), zijn van cruciaal 
belang voor een flexizekerheidsbenadering, 
net als de ondersteuning en de stimulansen 
waarin de socialezekerheidsstelsels 
voorzien. Met het oog op de versterking 
van een levensloopgerichte benadering van 
arbeid en de bevordering van een betere 
combinatie van werk en gezin moeten 
maatregelen op het vlak van voorzieningen 
voor kinderopvang worden genomen. Het 
is een uiterst belangrijke doelstelling om
ervoor te zorgen dat er uiterlijk in 2010 
kinderopvang is voor minstens 90% van de 
kinderen tussen drie jaar en de 
leerplichtleeftijd en voor minstens 33 % 
van de kinderen onder drie jaar. Om een 
verhoging te bewerkstellingen van de 
gemiddelde participatiegraad van ouders, 
in het bijzonder alleenstaande ouders, moet 
een gezinsbeleid worden gevoerd. 
Lidstaten moeten in het bijzonder rekening 
houden met de specifieke behoeften van 
alleenstaande ouders, gezinnen met veel 
kinderen en gezinnen die de zorg hebben 
voor oudere of gehandicapte personen. 
Om de loopbanen te verlengen, moet 
uiterlijk in 2010 de daadwerkelijke 
gemiddelde uittredingsleeftijd in de 
Europese Unie met vijf jaar gestegen zijn 
(in 2001 geschat op 59,9 jaar). Lidstaten 
moeten ook maatregelen nemen voor 
gezondheidszorg, preventie en de 
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arbeidsproductiviteit te verhogen en het 
beroepsleven te verlengen.

bevordering van gezonde levensstijlen om 
de ziektekosten te verminderen, de 
arbeidsproductiviteit te verhogen en het 
beroepsleven te verlengen.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Bijlage – richtsnoer 18 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– hernieuwde inspanningen om 
arbeidstrajecten voor jongeren op te zetten 
en de jeugdwerkloosheid terug te dringen, 
overeenkomstig het Europese pact voor de 
jeugd;

– hernieuwde inspanningen om 
arbeidstrajecten voor jongeren op te zetten 
en de jeugdwerkloosheid terug te dringen, 
overeenkomstig het Europese pact voor de 
jeugd, waarbij genderdiscriminiatie wordt 
bestreden;

Or. fr

Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Bijlage – richtsnoer 18 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– moderne stelsels voor sociale 
bescherming, inclusief pensioenen en 
gezondheidszorg, die sociaal toereikend en 
financieel houdbaar zijn en op 
veranderende behoeften kunnen inspelen, 
ter ondersteuning van arbeidsparticipatie, 
het aan het werk houden van ouderen en 
langere loopbanen.

– moderne stelsels voor sociale 
bescherming, inclusief pensioenen en 
gezondheidszorg, die sociaal toereikend en 
financieel houdbaar zijn en op 
veranderende behoeften kunnen inspelen, 
ter ondersteuning van de 
arbeidsparticipatie en de economische 
zelfstandigheid, en ter bevordering van de 
handhaving op de arbeidsmarkt van
ouderen en de verlenging van het 
arbeidsleven.

Or. fr
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Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Bijlage – richtsnoer 19 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– exploratie van nieuwe bronnen voor 
banen in persoonlijke en zakelijke 
dienstverlening, met name op lokaal 
niveau.

– gebruikmaking van nieuwe bronnen voor 
banen in persoonlijke en zakelijke 
dienstverlening, met name op lokaal 
niveau, via een maatschappelijke 
opwaardering van deze sectoren.

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Bijlage – richtsnoer 20 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstanties, met name de 
diensten voor arbeidsvoorziening, mede 
om te zorgen voor grotere transparantie 
van het werkaanbod en de 
opleidingsmogelijkheden op nationaal en 
Europees gebied;

– modernisering en versterking van de 
arbeidsmarktinstanties, met name de 
diensten voor arbeidsvoorziening, mede 
om te zorgen voor grotere transparantie 
van het werkaanbod en de 
opleidingsmogelijkheden op nationaal en 
Europees gebied en voor naleving van de 
bestaande normen op het gebied van 
gelijke kansen;

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Bijlage – richtsnoer 23 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– een op integratie gericht onderwijs- en 
opleidingsbeleid en maatregelen die de 

– een op integratie gericht onderwijs- en 
opleidingsbeleid en maatregelen die de 
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toegang tot lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel 
van leercontracten en opleidingen in 
ondernemerschap;

toegang tot lager, middelbaar en hoger 
beroepsonderwijs aanzienlijk 
vergemakkelijken, onder meer door middel 
van leercontracten en opleidingen in 
ondernemerschap, waarbij de participatie 
van vrouwen in sectoren waarin zij 
ondervertegenwoordigd zijn wordt 
bevorderd;

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Bijlage – richtsnoer 23 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– efficiënte strategieën voor levenslang 
leren, toegankelijk voor iedereen, in 
scholen, bedrijven, overheden en 
huishoudens, overeenkomstig Europese 
akkoorden, inclusief passende prikkels en 
kostendelingsregelingen, ter bevordering 
van deelname aan voortdurende opleiding 
en opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levensloop, in het bijzonder voor 
laaggeschoolde en oudere werknemers.

– efficiënte strategieën voor levenslang 
leren, toegankelijk voor iedereen, in 
scholen, bedrijven, overheidsinstanties en 
huishoudens, overeenkomstig Europese 
akkoorden, inclusief passende prikkels en 
kostendelingsregelingen, ter bevordering 
van deelname aan voortdurende opleiding 
en opleiding op de werkplek gedurende de 
hele levensloop, in het bijzonder voor 
laaggeschoolde, oudere werknemers en 
werknemers die de arbeidsmarkt tijdelijk 
hebben verlaten in verband met de 
onderlinge afstemming van arbeids- en 
gezinsleven.

Or. fr
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