
 

AM\1147857NL.docx  PE616.078v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

7.3.2018 A8-0052/3 

Amendement  3 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  2 bis. benadrukt dat sociale dialoog en 

collectieve onderhandelingen essentiële 

instrumenten zijn voor de vaststelling van 

billijke lonen en arbeidsomstandigheden 

door werkgevers en vakbonden, en dat 

krachtige systemen voor collectieve 

onderhandelingen de veerkracht van 

lidstaten in tijden van economische crises 

vergroten; herinnert eraan dat het recht 

op collectieve onderhandelingen een 

onderwerp is dat alle Europese 

werknemers aangaat en beslissende 

gevolgen heeft voor de democratie en de 

rechtsstaat, met inbegrip van de 

eerbiediging van fundamentele sociale 

rechten, en dat collectieve 

onderhandelingen een Europees 

grondrecht vormen dat de Europese 

instellingen krachtens artikel 28 van het 
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Handvest van de grondrechten moeten 

eerbiedigen; dringt in dit verband aan op 

beleid dat collectieve onderhandelingen 

en de positie van werknemers in de 

loonvormingssystemen eerbiedigt, 

bevordert en versterkt, wat een cruciale 

rol speelt bij de totstandbrenging van een 

hoog niveau van de 

arbeidsomstandigheden; meent dat dit 

alles nodig is om de totale vraag en het 

economisch herstel te steunen, de 

loonverschillen te verkleinen en armoede 

onder werkenden tegen te gaan;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/4 

Amendement  4 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, 

Martina Michels, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, 

Helmut Scholz 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. verklaart dat enkele van de 

relevantste werkgelegenheids- en sociale 

onevenwichtigheden in Europa, zoals de 

segmentatie van de arbeidsmarkt, 

loonspreiding en kinderarmoede, zeven 

jaar na de aanvang van het Europees 

Semester, de cyclus voor coördinatie van 

het economisch beleid, nog niet zijn 

hersteld, maar zijn verergerd, hetgeen 

aantoont dat het overheidsbeleid op 

nationaal niveau ontoereikend is om te 

bouwen aan een billijkere Europese 

arbeidsmarkt, en dat sterkere en bredere 

beleidsmaatregelen op Europees niveau 

nodig zijn om de huidige nationale 

inspanningen aan te vullen; benadrukt 

dat een soepele begroting ter 

ondersteuning van sociale investeringen 

in sociale rechten van vitaal belang is, 
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evenals de doeltreffende en in alle stadia 

doorgevoerde mainstreaming van alle 

beginselen die verankerd zijn in de 

Europese pijler van sociale rechten; 

benadrukt dat programma's voor 

begrotingsconsolidatie geen ruimte bieden 

voor  investeringen in sociaal beleid, 

waarop aanzienlijk wordt bezuinigd; 

dringt erop aan dat voorstellen voor 

begrotingsmaatregelen worden 

geëvalueerd en gemonitord 

overeenkomstig artikel 9 VWEU, teneinde 

de sociale impact ervan te beoordelen;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/5 

Amendement  5 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  6 bis. vraagt de Commissie 

landenspecifieke aanbevelingen te geven 

die kunnen bijdragen tot grotere 

werkgelegenheid en een kleinere 

ecologische voetafdruk, en pleit voor 

uitvoerige onafhankelijke studies van de 

kosten en baten van een verschuiving in 

belastingen (bijv. van belasting op arbeid 

naar milieubelasting); beklemtoont dat 

dergelijke aanbevelingen geen ongewilde 

repercussies zouden mogen hebben voor 

de socialezekerheidsstelsels en dat ze 

mensen met een laag inkomen niet 

onevenredig zouden mogen treffen;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/6 

Amendement  6 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  7 bis. betreurt dat de gegevens in het 

gezamenlijk ontwerpverslag over de 

werkgelegenheid niet duidelijk en vaak 

niet overtuigend worden gepresenteerd, 

met name op het gebied van armoede en 

sociale uitsluiting, of dat de gegevens 

moeilijk te vergelijken zijn, bijvoorbeeld 

de gegevens over de evolutie van de lonen, 

productiviteit en kapitaalwinsten, of de 

belastingwig voor arbeid en kapitaal; 

waarschuwt dat de multifactoriële 

productiviteit, die van essentieel belang is 

voor een goed inzicht in de evolutie van de 

productiviteit in de Europese economie, 

niet wordt gemeten; verzoekt de 

Commissie, eens te meer, het scorebord 

van het gezamenlijk verslag over de 

werkgelegenheid te ontwikkelen en aan te 



 

AM\1147857NL.docx  PE616.078v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

vullen met nieuwe indicatoren betreffende 

onderwerpen van de Europese pijler van 

sociale rechten in verband met de situatie 

van vrouwen op de arbeidsmarkt die 

verder reiken dan betaling, zoals de basis 

van gelijke behandeling op de werkvloer, 

kwaliteit van de werkgelegenheid, leefbare 

lonen, ontslagbescherming, de reikwijdte 

van collectieve onderhandelingen, 

vakbondsvertegenwoordiging, toegang tot 

andere zorg dan kinderopvang, gezonde 

en veilige werkplekken, de reikwijdte van 

sociale bescherming, 

werkloosheidsvergoedingen, 

minimumloonstelsels, adequate 

pensioenen, inclusie van mensen met een 

handicap, langdurige zorg, toegang tot 

huisvesting en toegang tot essentiële 

diensten;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/7 

Amendement  7 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, 

Marina Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. is het er met de Commissie over 

eens dat stelsels voor sociale bescherming 

het recht op een minimuminkomen moeten 

waarborgen; verzoekt de lidstaten te 

zorgen voor een adequaat 

minimuminkomen boven de 

armoedegrens, in overeenstemming met 

de nationale wetgeving en praktijken en 

met de betrokkenheid van de sociale 

partners en ervoor te zorgen dat het 

toegankelijk is voor iedereen en is 

toegespitst op de meest behoeftige landen; 

is van mening dat minimumloonstelsels 

doeltreffend kunnen zijn bij de 

armoedebestrijding op voorwaarde dat ze 

gepaard gaan met toegang tot openbare 

goederen en diensten van goede en 

betaalbare kwaliteit en maatregelen om het 

14. is het met de Commissie eens dat 

stelsels voor sociale bescherming het recht 

op een minimuminkomen moeten 

waarborgen; verzoekt de lidstaten een 

passend minimuminkomen vast te stellen 

boven de armoedegrens en ervoor te 

zorgen dat dit vlot toegankelijk is voor 

iedereen die het nodig heeft; is van mening 

dat minimumloonstelsels doeltreffend 

kunnen zijn bij de armoedebestrijding op 

voorwaarde dat ze gepaard gaan met 

toegang tot diensten van goede kwaliteit en 

maatregelen om het (her)betreden van de 

arbeidsmarkt door mensen in kwetsbare 

situaties, die in staat zijn te werken, te 

bevorderen; verzoekt de Commissie een 

coördinerende rol te vervullen wanneer de 

lidstaten een gezamenlijk kader 
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(her)betreden van de arbeidsmarkt door 

mensen in kwetsbare situaties, die in staat 

zijn te werken, te bevorderen; 

vaststellen voor de tenuitvoerlegging van 

dergelijke minimumloonstelsels, conform 

hun nationale praktijk en met de 

betrokkenheid van de sociale partners; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0052/8 

Amendement  8 

Javi López, Agnes Jongerius, Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, 

Vilija Blinkevičiūtė, Michael Detjen, Elena Gentile, Enrique Guerrero Salom, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Eva Kaili, Edouard Martin, Georgi Pirinski 

namens de S&D-Fractie 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, 

Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, 

Gabriele Zimmer, Barbara Spinelli, Martina Michels, Tania González Peñas, 

Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Marina 

Albiol Guzmán 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Jean Lambert 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0052/2018 

Krzysztof Hetman 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

2017/2260(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 40 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  40 bis. verzoekt de Commissie en de 

lidstaten op Europees en nationaal niveau 

loontransparantie af te dwingen door een 

verplichting in te voeren om onderzoek 

naar een eventuele genderloonkloof op 

ondernemingsniveau te doen, teneinde te 

komen tot gelijke lonen voor gelijk werk 

voor vrouwen en mannen die dezelfde 

taak vervullen of "werk van gelijke 

waarde" verrichten; dringt er bij de 

Commissie op aan verplichte eisen voor 

publieke en particuliere werkgevers te 

ontwikkelen om op ondernemingsniveau 

plannen voor gelijke behandeling in te 

voeren die via onderhandelingen met 

werknemersvertegenwoordigers worden 

opgesteld, met het doel 

genderongelijkheid op de werkplek uit te 
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roeien, met inbegrip van actieve 

maatregelen ter bevordering van gelijke 

behandeling en loonoverzichten met het 

doel de bestaande loonverschillen tussen 

vrouwen en mannen in kaart te brengen;  

Or. en 

 

 


