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Amendement 1
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Visum 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het Europees 
Parlement van 23 mei 2013 over 
arbeidsomstandigheden en gezondheids-
en veiligheidsnormen naar aanleiding van 
de recente fabrieksbranden en de 
instorting van een fabrieksgebouw in 
Bangladesh1;
__________________
1 P7_TA(2013)0230

Or. de

Amendement 2
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers en het bevorderen van een 
eerlijke en sociale economische groei, 
doordat deze inspectie ertoe bijdragen dat 
daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en 
sociale premies worden afgedragen, zodat 
de belastinginkomsten en de ontvangsten 
van de socialezekerheidsstelsels toenemen;

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid 
en veiligheid op het werk en het 
bevorderen van een eerlijke en sociale 
economische groei, doordat deze inspectie 
ertoe bijdragen dat daadwerkelijk lonen 
worden uitbetaald en sociale premies 
worden afgedragen, zodat de 
belastinginkomsten en de ontvangsten van 
de socialezekerheidsstelsels toenemen;
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Or. fi

Amendement 3
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers en het bevorderen van een 
eerlijke en sociale economische groei, 
doordat deze inspectie ertoe bijdragen dat 
daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en 
sociale premies worden afgedragen, zodat 
de belastinginkomsten en de ontvangsten 
van de socialezekerheidsstelsels toenemen;

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
verzekeren van de gezondheids- en 
veiligheidsnormen en de bestrijding van 
onveilige werkomgevingen, bij het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers en het bevorderen van een 
eerlijke en sociale economische groei, 
doordat deze inspecties ertoe bijdragen dat 
daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en 
sociale premies worden afgedragen, zodat 
de belastinginkomsten en de ontvangsten 
van de socialezekerheidsstelsels toenemen;

Or. en

Amendement 4
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers en het bevorderen van een 
eerlijke en sociale economische groei, 
doordat deze inspectie ertoe bijdragen dat 
daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en 

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers, het verbeteren van de 
gezondheid en veiligheid op het werk en 
het bevorderen van een eerlijke en sociale 
economische groei, doordat deze inspecties
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sociale premies worden afgedragen, zodat 
de belastinginkomsten en de ontvangsten 
van de socialezekerheidsstelsels toenemen;

ertoe bijdragen dat daadwerkelijk lonen 
worden uitbetaald en sociale premies 
worden afgedragen, zodat de 
belastinginkomsten en de ontvangsten van 
de socialezekerheidsstelsels toenemen;

Or. en

Amendement 5
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers en het bevorderen van een 
eerlijke en sociale economische groei, 
doordat deze inspectie ertoe bijdragen dat 
daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en 
sociale premies worden afgedragen, zodat 
de belastinginkomsten en de ontvangsten 
van de socialezekerheidsstelsels toenemen;

A. overwegende dat arbeidsinspecties een 
essentiële rol spelen bij de bescherming 
van de rechten van de werknemers, het 
voorkomen van wanpraktijken van 
werkgevers en het bevorderen van een 
eerlijke en sociale economische groei, 
doordat deze inspectie ertoe bijdragen dat 
daadwerkelijk lonen worden uitbetaald en 
sociale premies worden afgedragen, zodat 
de belastinginkomsten en de ontvangsten 
van de socialezekerheidsstelsels toenemen, 
waarbij de toegang van de werknemer tot 
sociale verzekeringen voor ziekte, 
arbeidsongevallen, pensioen enz. wordt 
gewaarborgd;

Or. fr

Amendement 6
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de lidstaten 
gebruikmaken van een verscheidenheid 
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aan modellen om verschillende specifieke 
arbeidsinspecties uit te voeren;

Or. en

Amendement 7
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende de toenemende 
behoefte aan arbeidsinspecties tegen de 
achtergrond van gedetacheerde 
werknemers in Europa;

Or. fr

Amendement 8
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat arbeidsinspecties 
een centrale rol spelen bij het garanderen 
dat de rechten werkelijkheid worden door 
te waarborgen dat het recht in acht wordt 
genomen, de actoren de rechten en 
verplichtingen kennen en ongevallen en 
misbruik kunnen worden voorkomen; 

Or. en

Amendement 9
Thomas Händel
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Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het bij 
arbeidsinspecties niet alleen om de 
naleving van de normale wettelijke 
regelingen zoals arbeidstijd, pauzes, enz. 
gaat, maar ook om alle aspecten ten 
aanzien van gezondheid en veiligheid op 
het werk; overwegende dat nu en in de 
toekomst beter moet worden gecontroleerd 
of de vereisten ten aanzien van de vormen 
van voltijds vast werk evenals van 
precaire en atypische betrekkingen, zoals 
deeltijdwerk, werk met een tijdelijk 
contract, uitzendwerk en 
grensoverschrijdende activiteiten, zoals de 
terbeschikkingstelling van werknemers, 
naar behoren in acht worden genomen, 
dan wel voldoende worden afgebakend 
van andere vormen, zoals het als 
zelfstandige werkzaam zijn en het 
misbruik van die status in de vorm van 
schijnzelfstandigheid en 
schijnterbeschikkingstelling, constructies 
die dikwijls middels 
brievenbusmaatschappijen en/of 
uitzendwerk worden opgezet;

Or. de

Amendement 10
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat arbeidsinspecties 
ook in samenwerking met bedrijven 
moeten kunnen worden uitgevoerd;

Or. fr
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Amendement 11
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat bedrijven middels 
aanbestedingen, uitbestedingen, de inzet 
van externe bedrijven en een wereldwijde 
inzet van toeleveranciers hun 
verantwoordelijkheid met betrekking tot 
de arbeidsvoorwaarden en gezondheid en 
veiligheid op het werk via regionale, 
nationale, Europese en internationale 
waardeketens doorschuiven naar andere, 
doorgaans zwakkere partijen;

Or. de

Amendement 12
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende de noodzaak om 
de arbeidsinspecties in kmo's en op kleine 
bouwplaatsen te verscherpen;

Or. fr

Amendement 13
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat de 
verantwoordelijkheid van multinationals 
met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden, het leven en de 
gezondheid van de werknemers die de 
goederen produceren en de diensten 
leveren, niet bij de deur van het bedrijf of 
de poort van de fabriek ophoudt en ook 
niet met MVO-akkoorden alleen kan 
worden gegarandeerd;

Or. de

Amendement 14
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat zwartwerk een 
negatief effect op de economie van de 
lidstaten en de financiële draagkracht van 
het Europese sociale model heeft en de 
financiering en verdeling van uitkeringen 
en openbare voorzieningen ondergraaft;

B. overwegende dat zwartwerk een 
negatief effect op de economieën van de 
lidstaten en de financiële draagkracht van 
het Europese sociale model heeft en de 
financiering en verdeling van uitkeringen 
en openbare voorzieningen ondergraaft;

Or. fr

Amendement 15
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat zwartwerk een 
negatief effect op de economie van de 
lidstaten en de financiële draagkracht van 

B. overwegende dat zwartwerk een 
negatief effect op de economie van de 
lidstaten en de financiële draagkracht van 
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het Europese sociale model heeft en de 
financiering en verdeling van uitkeringen 
en openbare voorzieningen ondergraaft;

het Europese sociale model heeft en de 
financiering en verdeling van uitkeringen 
en openbare voorzieningen ondergraaft en 
de getroffenen nu en op hun oude dag in 
een onzekere, kwetsbare positie van 
armoede brengt;

Or. de

Amendement 16
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat arbeidsinspecteurs 
onontbeerlijk zijn om de rechten van 
werknemers veilig te stellen, ter 
bestrijding van misbruik en ter 
bevordering van de economische en 
sociale ontwikkeling;

Or. de

Amendement 17
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de 
arbeidsbelasting en de druk voor 
werknemers als gevolg van de 
economische crisis zijn toegenomen, 
hetgeen met name gevolgen heeft voor de 
arbeidstijden, en dat er om die reden meer 
controle-initiatieven op het gebied van de 
arbeidsvoorwaarden genomen moeten 
worden;
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Or. de

Amendement 18
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de uitbesteding 
van werk via onderaanneming en 
uitzendwerk inhoudt dat vaak een beroep 
wordt gedaan op minder gekwalificeerde 
werknemers en dat losse 
arbeidsverhoudingen heersen, hetgeen het 
moeilijker maakt na te gaan wie 
verantwoordelijk is voor de voorschriften 
inzake de gezondheid en veiligheid op het 
werk;

Or. fr

Amendement 19
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat er steeds nieuwere 
vormen van arbeidsverhoudingen 
ontstaan die met de huidige wettelijke 
voorschriften steeds moeilijker 
gereguleerd kunnen worden;

Or. de
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Amendement 20
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een illegaal te werk 
gestelde werknemer te lijden heeft onder 
secundaire negatieve gevolgen, zoals het 
ontbreken van opleidingsmogelijkheden en 
de psychische druk dat betrokkene een 
ongeval heeft of gepakt wordt, hetgeen 
weer van invloed is op de productiviteit 
van het bedrijf en de economie als geheel;

C. overwegende dat een illegaal te werk 
gestelde werknemer te lijden heeft onder 
secundaire negatieve gevolgen, zoals het 
ontbreken van voorlichting, 
bedrijfsgeneeskunde en 
opleidingsmogelijkheden, en de psychische 
druk dat betrokkene een ongeval heeft of 
gepakt wordt, hetgeen weer van invloed is 
op de productiviteit van het bedrijf en de 
economie als geheel;

Or. fr

Amendement 21
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat een illegaal te werk 
gestelde werknemer te lijden heeft onder 
secundaire negatieve gevolgen, zoals het 
ontbreken van opleidingsmogelijkheden en 
de psychische druk dat betrokkene een 
ongeval heeft of gepakt wordt, hetgeen 
weer van invloed is op de productiviteit 
van het bedrijf en de economie als geheel;

C. overwegende dat een illegaal te werk 
gestelde werknemer te lijden heeft onder 
secundaire negatieve gevolgen, zoals het 
ontbreken van opleidingsmogelijkheden en 
de psychische druk dat betrokkene een 
ongeval heeft of gepakt wordt, hetgeen 
weer van invloed is op de productiviteit 
van het bedrijf en de economie als geheel, 
alsook onder gevolgen op lange termijn, 
zoals het ontbreken van het recht op 
ouderdomspensioen of een zeer lage 
pensioenuitkering met een grotere kans 
op armoede tot gevolg;

Or. en
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Amendement 22
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat zwartwerk 
verantwoordelijk is voor 
concurrentievervalsing op de interne markt, 
omdat zwartwerk een oneerlijke 
concurrentiepositie tegenover andere 
landen en ondernemingen tot gevolg heeft;

D. overwegende dat zwartwerk 
verantwoordelijk is voor 
concurrentievervalsing op de interne markt, 
omdat zwartwerk een oneerlijke 
concurrentiepositie tegenover andere 
ondernemingen tot gevolg heeft;

Or. en

Amendement 23
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de consolidering 
van een daadwerkelijk 
gemeenschappelijke markt en het 
wegnemen van elke vorm van sociale 
dumping onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn;

Or. fr

Amendement 24
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat onverzekerd werk 
leidt tot oneerlijke concurrentie tussen 
verzekerde en onverzekerde werknemers, 
hetgeen een verdere uitholling van de 
rechten van de werknemer tot gevolg 
heeft;

Or. de

Amendement 25
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat zwartwerk in 
diverse lidstaten als gevolg van de crisis 
nog steeds toeneemt;

Or. de

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat een bijzonder 
negatief effect van zwartwerk is dat de 
belastingdruk oneerlijk wordt verdeeld en 
mensen in loondienst hiervan de dupe 
worden, en dat daarnaast een drastische 
beperking van dit verschijnsel gunstige 
effecten sorteert, omdat daardoor niet 
alleen meer overheidsinkomsten worden 
gegenereerd en in sociaal opzicht 
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rechtvaardige belasting- en 
pensioenstelsels worden gewaarborgd 
maar ook de sociale uitgaven op een 
doelgerichte en "intelligente" manier 
kunnen worden verdeeld;

Or. el

Amendement 27
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat maatregelen 
inzake klokkenluiders noodzakelijk zijn 
om misbruik gemakkelijker aan het licht 
te brengen en om ervoor te zorgen dat de 
klokkenluider wordt beschermd; 
overwegende dat de EU en de lidstaten de 
plicht hebben klokkenluiders ten volle te 
beschermen;

Or. en

Amendement 28
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat risicopreventie 
onontbeerlijk is om het percentage 
arbeidsongevallen en beroepsziekten terug 
te dringen; overwegende dat een goed 
beheer van de gezondheid en veiligheid op 
het werk een gunstige uitwerking heeft 
zowel op nationaal en Europees niveau 
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als voor de ondernemingen;

Or. fr

Amendement 29
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat de personele en 
financiële middelen van de 
controlesystemen in uiteenlopende mate 
onvoldoende zijn voor een doeltreffende 
uitvoering van arbeidsinspecties, 
waardoor er geen strategisch 
personeelsbeleid binnen arbeidsinspecties 
in de EU wordt gevoerd, waarbij het 
aantal medewerkers in vele landen 
gestaag afneemt, terwijl het werk van de 
arbeidsinspecteurs steeds complexer 
wordt;

Or. de

Amendement 30
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat door de 
versplintering van de arbeidsmarkt, in 
combinatie met de teugelloze en regelloze 
verspreiding van flexibele arbeidsvormen 
in bepaalde lidstaten die de lonen doet 
kelderen, omstandigheden worden 
gecreëerd die het verschijnsel van 
zwartwerk alleen maar verscherpen;
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Or. el

Amendement 31
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat elk jaar 168.000 
Europese burgers overlijden door met het 
werk verband houdende ongevallen of 
aandoeningen en dat 7 miljoen bij 
ongevallen gewond raken1;
__________________
1 EU-OSHA

Or. fr

Amendement 32
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat de sectoren die 
het hardst door zwartwerk worden 
getroffen zeer arbeidsintensief zijn, zoals 
de bouwsector, de veiligheidssector, de 
schoonmaaksector en de sector 
huishoudelijk werk, evenals de opvang-
en verzorgingssector, die worden 
gekenmerkt door precaire arbeids- en 
salarisvoorwaarden;

Or. de
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Amendement 33
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat zwartwerk 
wordt gedaan omdat men belasting wil 
ontduiken en zich wil onttrekken aan de 
verplichting om socialezekerheidspremies 
te betalen;

Or. de

Amendement 34
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E sexies. overwegende dat zwartwerk met 
betrekking tot sociale bescherming en 
salaris nadelig is voor betrokkenen en 
andere werknemers;

Or. de

Amendement 35
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E septies. overwegende dat zwartwerk 
wordt gestimuleerd door het ontstaan van 
onderaannemingsketens en een toename 
van het aantal (schijn)zelfstandigen tot 
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gevolg heeft, van wie geleverde 
werkzaamheden eveneens deels niet 
worden gedeclareerd;

Or. de

Amendement 36
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E octies. overwegende dat er een nauw 
verband tussen illegale immigratie en 
zwartwerk bestaat, daar illegaal in 
Europa wonende personen geen regulier 
werk mogen hebben en dientengevolge 
geen bescherming genieten;

Or. de

Amendement 37
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E nonies. overwegende dat werknemers 
die zwartwerk verrichten, geen sociale, 
ziektekosten- of ongevallenverzekering 
hebben en zodoende worden blootgesteld 
aan een verhoogd risico op persoonlijke 
financiële verliezen;

Or. de
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Amendement 38
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E decies. overwegende dat 
arbeidsinspecties in het kader van 
grensoverschrijdende diensten en 
arbeidsverhoudingen een 
grensoverschrijdende aangelegenheid 
vormen en de grensoverschrijdende 
toegang tot gegevens onvoldoende is;

Or. de

Amendement 39
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Overweging E undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E undecies. overwegende dat werknemers 
dikwijls niet vrijwillig zwartwerk 
verrichten, maar daartoe gedwongen 
worden;

Or. de

Amendement 40
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die 
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voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsfunctionarissen 
mag worden uitgevoerd;

uitsluitend onder de bevoegdheden van de 
lidstaten valt;

Or. fi

Amendement 41
Ole Christensen, Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsfunctionarissen 
mag worden uitgevoerd;

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die 
alleen door onafhankelijke 
overheidsfunctionarissen mag worden 
uitgevoerd; wijst erop dat dit evenwel niet 
uitsluit dat arbeidsinspecteurs worden 
geholpen door vertegenwoordigers van de 
sociale partners;

Or. en

Amendement 42
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsfunctionarissen
mag worden uitgevoerd;

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsinstanties mag 
worden uitgevoerd;

Or. de
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Amendement 43
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsfunctionarissen
mag worden uitgevoerd;

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsinstanties mag 
worden uitgevoerd;

Or. de

Amendement 44
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige 
instanties bestaan – alleen door 
onafhankelijke overheidsfunctionarissen 
mag worden uitgevoerd;

1. benadrukt dat het doorvoeren van 
arbeidsinspecties een overheidstaak is die –
voor zover er geen gelijkwaardige, 
onafhankelijke en met voldoende 
middelen uitgeruste instanties bestaan –
door onafhankelijke 
overheidsfunctionarissen mag worden 
uitgevoerd;

is van oordeel dat de onafhankelijkheid 
van de preventiediensten ten opzichte van 
de werkgever gewaarborgd moet zijn; is 
van oordeel dat alleen onafhankelijke 
gezondheidsdeskundigen kunnen instaan 
voor de gezondheid op het werk, het 
toezicht, de meldingen, de kennis over de 
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gezondheid en de hieruit voortvloeiende 
weloverwogen adviezen; betreurt het feit 
dat het beheer van de 
arbeidsgezondheidsdiensten in sommige 
lidstaten in handen blijft van 
werkgeversverenigingen, die zowel rechter 
als partij zijn en waarvan de algehele 
vergadering de daadwerkelijke 
besluitvormingsinstantie is;

Or. xm

Amendement 45
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis benadrukt hoe belangrijk het is dat 
nationale actieplannen worden opgesteld 
om de stelsels voor arbeidsinspectie te 
herorganiseren of te versterken en dat 
deze stelsels worden gefinancierd door de 
Europese structuurfondsen, daar 
efficiënte arbeidsinspectie meerwaarde 
creëert en niet alleen de sociale 
samenhang versterkt maar ook algemeen 
zorgt voor meer arbeidsrechtvaardigheid;

Or. el

Amendement 46
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. bekrachtigt de cruciale rol van de 
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arbeidsinspecties bij de preventie en 
controle, en hun positieve rol voor de 
verbetering van de informatie en 
deskundigheid binnen bedrijven; moedigt 
de lidstaten aan om het personeel en de 
middelen voor hun arbeidsinspectie te 
verhogen en de doelstelling van één 
inspecteur op 10.000 werknemers te 
halen, overeenkomstig de aanbevelingen 
van de IAO, alsmede de sancties te 
verscherpen jegens bedrijven die hun 
verplichtingen ten aanzien van de 
grondrechten niet nakomen (salarissen, 
arbeidstijden en gezondheid en veiligheid 
op het werk); is van oordeel dat deze 
sancties doeltreffend, afschrikkend en 
evenredig moeten zijn;

Or. fr

Amendement 47
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat alle categorieën 
werknemers die in loondienst of als 
zelfstandige werken, ongeacht hun 
rechtspositie, hun arbeidsverband of hun 
herkomst, onder de bevoegdheid van de 
nationale controle-instanties vallen en 
dezelfde bescherming moeten genieten;

2. wijst erop dat in nationale voorschriften 
wordt bepaald welke arbeid in het kader 
van een arbeidsovereenkomst wordt 
verricht, welke groepen onder de 
bevoegdheid van de nationale controle-
instanties vallen en op welke manier het 
doel om deze groepen dezelfde 
bescherming te garanderen moet worden 
bereikt;

Or. fi

Amendement 48
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat alle categorieën 
werknemers die in loondienst of als 
zelfstandige werken, ongeacht hun 
rechtspositie, hun arbeidsverband of hun 
herkomst, onder de bevoegdheid van de 
nationale controle-instanties vallen en 
dezelfde bescherming moeten genieten;

2. wijst erop dat alle categorieën 
werknemers, ongeacht hun rechtspositie, 
hun arbeidsverband of hun herkomst, onder 
de bevoegdheid van de nationale controle-
instanties vallen en dezelfde bescherming 
moeten genieten;

Or. de

Amendement 49
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat alle categorieën 
werknemers die in loondienst of als 
zelfstandige werken, ongeacht hun 
rechtspositie, hun arbeidsverband of hun 
herkomst, onder de bevoegdheid van de 
nationale controle-instanties vallen en 
dezelfde bescherming moeten genieten;

2. wijst erop dat alle categorieën 
werknemers en zelfstandigen, ongeacht 
hun rechtspositie, hun arbeidsverband of 
hun herkomst, onder de bevoegdheid van 
de nationale controle-instanties vallen en 
dezelfde bescherming moeten genieten;

Or. de

Amendement 50
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. wijst erop dat alle categorieën 2. wijst erop dat alle categorieën 
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werknemers die in loondienst of als 
zelfstandige werken, ongeacht hun 
rechtspositie, hun arbeidsverband of hun 
herkomst, onder de bevoegdheid van de 
nationale controle-instanties vallen en 
dezelfde bescherming moeten genieten;

werknemers die in loondienst of als 
zelfstandige werken, ongeacht hun 
rechtspositie, hun arbeidsverband of hun 
herkomst, onder de bevoegdheid van de 
nationale controle-instanties vallen en 
dezelfde bescherming moeten genieten; 
benadrukt dat elke poging om het 
toepassingsgebied van de 
arbeidsinspecties te beperken een 
negatieve invloed heeft op de gezondheid, 
veiligheid en rechten van individuen;

Or. en

Amendement 51
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis wijst op de noodzaak dat de taken 
van de nationale arbeidsinspectiesystemen 
worden uitgebreid, leidinggevenden beter 
worden opgeleid en de coördinatie van de 
bevoegdheden van deze stelsels wordt 
versterkt teneinde op adequate wijze te 
kunnen voldoen aan de verhoogde 
inspectievereisten ten gevolge van onder 
meer de ontwikkelingen in de 
arbeidsverhoudingen;

Or. el

Amendement 52
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend kunnen worden 
uitgevoerd als de daarmee belaste 
instanties over voldoende financiële en 
personele middelen beschikken; spreekt er 
zijn bezorgdheid over uit dat de 
inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn;

3. is van mening dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend kunnen worden 
uitgevoerd als de daarmee belaste 
instanties over voldoende financiële en 
personele middelen beschikken; spreekt er 
zijn bezorgdheid over uit dat de 
inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn; herinnert eraan dat de 
arbeidsinspectie een onontbeerlijke rol 
vervult bij de controle op de uitvoering 
van de bestaande wetgeving en dus bij de 
preventie, met name door de naleving te 
controleren van behoorlijke 
arbeidsomstandigheden voor kwetsbare 
groepen werknemers of 
beroepsbeoefenaren die het risico lopen 
zwart te moeten werken; moedigt de 
lidstaten aan om de sancties te 
verscherpen jegens bedrijven die hun 
verplichtingen ten aanzien van de 
grondrechten niet nakomen (salarissen, 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
inbegrip van de arbeidstijden);

Or. fr

Amendement 53
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend kunnen worden 
uitgevoerd als de daarmee belaste 
instanties over voldoende financiële en 
personele middelen beschikken; spreekt er 
zijn bezorgdheid over uit dat de 
inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn;

3. is van mening dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend kunnen worden 
uitgevoerd als de daarmee belaste 
instanties over voldoende financiële en 
personele middelen beschikken; spreekt er 
zijn bezorgdheid over uit dat de 
inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn en dat het ontbreekt aan bijscholing, 
met name op het gebied van Europese 
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vraagstukken;

Or. fr

Amendement 54
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend kunnen worden 
uitgevoerd als de daarmee belaste 
instanties over voldoende financiële en 
personele middelen beschikken; spreekt er 
zijn bezorgdheid over uit dat de 
inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn; verzoekt de lidstaten met klem hun 
stelsels voor arbeidsinspecties te 
versterken;

3. is van mening dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend kunnen worden 
uitgevoerd als de daarmee belaste 
instanties over voldoende financiële en 
personele middelen beschikken; spreekt er 
zijn bezorgdheid over uit dat de 
inspectiediensten in de lidstaten onderbezet 
zijn; verzoekt de lidstaten met klem hun 
stelsels voor arbeidsinspecties te 
versterken, aangezien dit een essentieel 
integrerend onderdeel moet zijn van de 
nationale plannen om te reageren op de 
aanhoudende economische crisis;

Or. en

Amendement 55
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst op de noodzaak van een 
gemeenschappelijke opleiding voor 
arbeidsinspecteurs en de betrokken 
gemachtigden, teneinde de 
doeltreffendheid van het 
Gemeenschapsrecht inzake de 
bescherming van werknemers te 
versterken;
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Or. fr

Amendement 56
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis onderstreept dat de inspanningen die 
in bepaalde lidstaten worden ondernomen 
om de begroting te saneren in geen geval 
tot gevolg mogen hebben dat de 
controlestelsels die de arbeidsinspecties 
uitvoeren over onvoldoende menselijke 
hulpbronnen komen te beschikken en dat 
de financiering en de materiële en 
technische infrastructuur ervan worden 
ondermijnd;

Or. el

Amendement 57
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat de juridische 
beperking en de eisen van de werknemers 
de belangrijkste twee factoren lijken te 
zijn die werkgevers ertoe aanzetten om 
beleidsmaatregelen inzake risicopreventie 
in te voeren1;
__________________
1 EU-OSHA, studie Esener, 2009.

Or. fr
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Amendement 58
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is ervan overtuigd dat het zonder 
risico-evaluatie onmogelijk is de 
werknemers naar behoren te beschermen; 
is van oordeel dat kmo's moeten worden 
geholpen bij het invoeren van hun 
beleidsmaatregelen inzake 
risicopreventie; onderstreept de positieve 
rol van eenvoudige, gratis en gerichte 
initiatieven, zoals OiRA1;
__________________
1 Online interactive Risk Assessment, 
ontwikkeld door EU-OSHA.

Or. fr

Amendement 59
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. herinnert eraan dat alle lidstaten IAO-
Conventie nr. 81 inzake arbeidsinspecties 
ondertekend en geratificeerd hebben; 
verzoekt de lidstaten derhalve de in deze 
conventie verankerde beginselen in acht te 
nemen;

4. herinnert eraan dat alle lidstaten IAO-
Conventie nr. 81 inzake arbeidsinspecties 
ondertekend en geratificeerd hebben; 
verzoekt de lidstaten derhalve de in deze 
conventie verankerde beginselen ten 
uitvoer te leggen;

Or. de
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Amendement 60
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat arbeidsinspecties 
alleen doeltreffend zijn als ze 
onaangekondigd, herhaaldelijk en 
steekproefsgewijs worden uitgevoerd; 
wijst erop dat doeltreffende sancties in 
geval van overtredingen van dien aard 
moeten zijn dat werkgevers geen profijt 
kunnen trekken uit het omzeilen van de 
geldende cao's of wettelijke regelingen;

Or. de

Amendement 61
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. wijst erop dat er duidelijke 
termijnen voor de behandeling van de 
resultaten van de arbeidsinspecties 
moeten gelden om misbruik snel te 
kunnen voorkomen en het slachtoffer 
tijdig te kunnen beschermen; 

Or. de

Amendement 62
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. wijst erop dat arbeidsinspecteurs 
in de lidstaten het recht moeten hebben 
ter plaatse inspecties uit te voeren, 
intelligente controle-instrumenten moeten 
kunnen gebruiken, op gecoördineerde 
wijze met alle betrokken autoriteiten 
samen moeten kunnen werken, over 
voldoende bevoegdheden moeten 
beschikken en onafhankelijk moeten 
kunnen werken;

Or. de

Amendement 63
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende 
voorzieningen, bijvoorbeeld een recht 
voor het slachtoffer om rechtstreeks in 
rechte op te treden, of het recht om als 
groep een proces aan te spannen, de 
betrokken werknemers een doeltreffende 
bescherming bieden;

Schrappen

Or. fi

Amendement 64
Emer Costello
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
het recht om als groep een proces aan te 
spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer 
arbeidsinspecteurs misbruik vaststellen of 
wanneer klokkenluiders gevallen van 
misbruik onder de aandacht van de 
arbeidsinspecteurs brengen, de betrokken 
werknemers en klokkenluiders te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht om rechtstreeks in 
rechte op te treden, of het recht om als 
groep een proces aan te spannen, de 
betrokken werknemers en klokkenluiders
een doeltreffende bescherming bieden; 
verzoekt de lidstaten maatregelen ter 
bescherming van klokkenluiders en hun 
familieleden aan te nemen om misbruik 
gemakkelijker aan het licht te brengen;

Or. en

Amendement 65
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
het recht om als groep een proces aan te 
spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor de 
betrokkenen om rechtstreeks in rechte op 
te treden, en het recht om als groep een 
proces aan te spannen, de betrokken 
werknemers een doeltreffende bescherming 
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bieden;

Or. de

Amendement 66
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
het recht om als groep een proces aan te 
spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, de 
betrokken werknemers een doeltreffende 
bescherming bieden;

Or. de

Amendement 67
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
het recht om als groep een proces aan te 

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, de 
betrokken werknemers een doeltreffende 
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spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

bescherming bieden;

Or. de

Amendement 68
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
het recht om als groep een proces aan te 
spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen verhaal te halen; wijst erop dat 
daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
het recht om als groep een proces aan te 
spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

Or. en

Amendement 69
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 

5. verzoekt de lidstaten om, wanneer bij 
arbeidsinspecties misbruik wordt 
vastgesteld, de betrokken werknemers te 
beschermen en hen in de gelegenheid te 
stellen kosteloos verhaal te halen; wijst 
erop dat daartoe strekkende voorzieningen, 
bijvoorbeeld een recht voor het slachtoffer 
om rechtstreeks in rechte op te treden, of 
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het recht om als groep een proces aan te 
spannen, de betrokken werknemers een 
doeltreffende bescherming bieden;

het recht om als groep een proces aan te 
spannen (recht op groepsclaims), maar 
ook mechanismen ter bescherming van 
klokkenluiders, de betrokken werknemers 
een doeltreffende bescherming bieden; 
benadrukt dat het belangrijk is dat de 
rechten van arbeidsmigranten in een 
onregelmatige situatie worden beschermd 
en dat dit een van de aandachtsgebieden 
moet zijn; herinnert de lidstaten in dit 
verband aan de Conventie inzake 
arbeidsmigranten (aanvullende 
bepalingen), 1975 (nr. 143);

Or. en

Amendement 70
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

Schrappen

Or. fi

Amendement 71
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten ervoor zorg te 
dragen dat het in acht nemen van de 
geldende voorschriften het belangrijkste 
doel van de arbeidsinspecties is en dat er 
daarbij wordt gehandeld overeenkomstig 
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de volgende volgorde: controle van de 
inachtneming van de voorschriften en 
bestrijding van misstanden door 
werkgevers te informeren en te adviseren, 
aanmelding met terugwerkende kracht 
van niet-aangemelde werknemers, enz.;

Or. de

Amendement 72
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden fel te
vervolgen en, in voorkomend geval, te 
overwegen dit strafbaar te stellen; 
benadrukt dat uit onderzoek duidelijk is 
gebleken dat de grootste verbetering in de 
arbeidsomstandigheden wordt bereikt 
door krachtige, goed gecoördineerde 
preventieve maatregelen en inspecties in 
een vroegtijdig stadium;

Or. en

Amendement 73
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten wettelijke
bepalingen kracht bij te zetten door er 
sancties aan te verbinden;
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Or. de

Amendement 74
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden te 
bestraffen met passende strenge straffen 
in verhouding tot de ernst van de 
overtreding;

Or. fr

Amendement 75
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden 
doeltreffend en afschrikkend te
bestraffen;

Or. en

Amendement 76
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden te 
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te stellen; bestraffen;

Or. hu

Amendement 77
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden te 
bestraffen;

Or. en

Amendement 78
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten het niet in acht 
nemen van arbeidsvoorwaarden strafbaar 
te stellen;

6. verzoekt de lidstaten de ernstigste niet-
inachtneming van arbeidsvoorwaarden 
strafbaar te stellen;

Or. en

Amendement 79
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. moedigt de lidstaten aan een sociaal 
keurmerk in te voeren om bedrijven ertoe 
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aan te zetten zich sociaal 
verantwoordelijker te gedragen, wat het 
op termijn mogelijk moet maken om het 
aantal arbeidsinspecties terug te dringen 
en deze meer toe te passen in kwetsbare 
sectoren;

Or. fr

Amendement 80
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. wijst erop dat een elektronisch netwerk 
van alle betrokken sociale instanties, zoals 
de Belgische "Crossroads Bank for Social 
Security", en de daarmee gepaard gaande 
vergemakkelijking van de 
gegevensuitwisseling tussen alle betrokken 
instanties nuttig zijn om met het oog op 
nationale arbeidsinspecties snel aan de 
voor inspecties nodige gegevens te komen;

7. wijst erop dat een elektronisch netwerk 
van alle betrokken sociale instanties, zoals 
de Belgische "Crossroads Bank for Social 
Security", en de daarmee gepaard gaande 
vergemakkelijking van de 
gegevensuitwisseling tussen alle betrokken 
instanties nuttig zijn om met het oog op 
nationale arbeidsinspecties en de sociale 
partners snel aan de voor inspecties nodige 
gegevens te komen;

Or. en

Amendement 81
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten uit de EU 
en derde landen tal van problemen 
opleveren, met name ten aanzien van rol 
en taakstelling van de nationale 

8. beklemtoont dat er zich bij
arbeidsinspecties bepaalde 
inspectieproblemen voordoen wat 
arbeidsmigranten betreft; benadrukt dat 
bij arbeidsinspecties voldoende 
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arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren, 
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-
systeem", de arbeidsinspecties aanzienlijk 
eenvoudiger maken

bekendheid met situaties met een grote 
kans op niet-naleving belangrijk is voor 
de doeltreffendheid van de 
arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren, 
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-
systeem", de arbeidsinspecties aanzienlijk 
eenvoudiger kunnen maken;

Or. en

Amendement 82
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten uit de EU en 
derde landen tal van problemen opleveren, 
met name ten aanzien van rol en 
taakstelling van de nationale 
arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren, 
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-
systeem"16, de arbeidsinspecties 
aanzienlijk eenvoudiger maken

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten uit de EU en 
derde landen tal van problemen opleveren, 
met name ten aanzien van rol en
taakstelling van de nationale 
arbeidsinspecties;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html

Or. en

Amendement 83
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten uit de EU en 
derde landen tal van problemen opleveren, 
met name ten aanzien van rol en 
taakstelling van de nationale 
arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren,
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-
systeem"16, de arbeidsinspecties 
aanzienlijk eenvoudiger maken

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten uit de EU en 
derde landen tal van problemen opleveren, 
met name ten aanzien van rol en 
taakstelling van de nationale 
arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren, de 
arbeidsinspecties aanzienlijk eenvoudiger 
kunnen maken;

__________________
16

https://www.socialsecurity.be/foreign/de/e
mployer_limosa/home.html

Or. en

Amendement 84
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten uit de EU en 
derde landen tal van problemen opleveren, 
met name ten aanzien van rol en 
taakstelling van de nationale 
arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren, 
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-
systeem", de arbeidsinspecties aanzienlijk 
eenvoudiger maken

8. beklemtoont dat arbeidsinspecties ten 
aanzien van arbeidsmigranten of 
gedetacheerde werknemers uit de EU en 
derde landen tal van problemen opleveren, 
met name ten aanzien van rol en 
taakstelling van de nationale 
arbeidsinspecties; wijst erop dat nationale 
elektronische systemen waarin werkgevers 
buitenlandse werknemers van tevoren 
verplicht moeten laten registreren, 
bijvoorbeeld het Belgische "LIMOSA-
systeem", de arbeidsinspecties aanzienlijk 
eenvoudiger maken
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Or. fr

Amendement 85
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog op de
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners en met name de 
vertegenwoordigers van de werknemers; 
verzoekt de lidstaten de sociale partners 
formeel bij de arbeidsinspecties te 
betrekken;

9. wijst erop dat met het oog op het streven 
naar naleving van bestaande regelingen 
een belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners en met name de 
vertegenwoordigers van de werknemers;

Or. fi

Amendement 86
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

9. wijst erop dat met het oog op de 
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners en met name de 
vertegenwoordigers van de werknemers;

Or. en

Amendement 87
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

9. wijst erop dat met het oog op de 
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners en met name de 
vertegenwoordigers van de werknemers;

Or. en

Amendement 88
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

9. wijst erop dat met het oog op de 
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners en met name de 
vertegenwoordigers van de werknemers; 
verzoekt de lidstaten ervoor te zorgen de 
sociale partners overeenkomstig de 
nationale tradities bij de arbeidsinspecties 
te betrekken;

Or. en

Amendement 89
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners bij de arbeidsinspecties te 
betrekken;

Or. fr

Amendement 90
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van de 
werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

9. wijst erop dat met het oog op de 
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners en met name de 
vertegenwoordigers van de werknemers; 
verzoekt de lidstaten de sociale partners 
formeel bij de ontwikkeling en de 
formulering van de nationale plannen 
voor arbeidsinspecties te betrekken;

Or. en

Amendement 91
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 

9. wijst erop dat met het oog op de 
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor alle
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en met name de vertegenwoordigers van 
de werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

sociale partners; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

Or. de

Amendement 92
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. wijst erop dat met het oog de naleving 
van bestaande regelingen een belangrijke 
rol is weggelegd voor de sociale partners 
en met name de vertegenwoordigers van 
de werknemers; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

9. wijst erop dat met het oog op de 
naleving van bestaande regelingen een 
belangrijke rol is weggelegd voor de 
sociale partners; verzoekt de lidstaten de 
sociale partners formeel bij de 
arbeidsinspecties te betrekken;

Or. de

Amendement 93
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. stelt vast dat er in 
plattelandsgebieden minder 
arbeidsinspecties worden uitgevoerd; 
verzoekt de lidstaten ook in de 
plattelandsgebieden voor voldoende 
arbeidsinspecties te zorgen;

Or. de
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Amendement 94
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis pleit voor de oprichting van 
aanvullende, bedrijfstakgerichte, 
tripartiete inspectiestructuren, met 
deelneming van de overheid, de 
werknemers en de werkgevers, en deze als 
proefproject ten uitvoer te leggen in de 
lidstaten waar zwartwerk de hoogste 
percentages vertoont;

Or. el

Amendement 95
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat 
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon in acht worden 
genomen;

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel vaak 
ontoereikende arbeidsvoorwaarden gelden; 
merkt op dat met het oog op een 
doeltreffende controle op een 
uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs het 
recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon in acht worden 
genomen;

Or. de

Amendement 96
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat 
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon in acht worden 
genomen;

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat 
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede gelijke beloning of, in 
voorkomend geval, het minimumloon in 
acht worden genomen;

dringt erop aan dat in de particuliere en 
de overheidssector evenveel aandacht 
wordt besteed aan de preventie van 
gezondheids- en veiligheidsproblemen op 
het werk; herinnert aan het bindende 
karakter van het beginsel van non-
discriminatie;

Or. xm

Amendement 97
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat 
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon in acht worden 

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat 
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon, indien dit 
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genomen; volgens het recht van de lidstaat of 
nationale collectieve overeenkomsten 
verplicht is, in acht worden genomen;

Or. en

Amendement 98
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat 
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon in acht worden 
genomen;

10. wijst erop dat voor uitzendkrachten in 
vergelijking met het vaste personeel 
bijzonder vaak ontoereikende 
arbeidsvoorwaarden gelden; merkt op dat
met het oog op een doeltreffende controle 
op een uitzendarbeidsrelatie de inspecteurs 
het recht moeten krijgen om ook de 
uitzendbureaus te controleren en na te gaan 
of cao's en bedrijfsinterne regelingen 
alsmede het minimumloon in acht worden 
genomen; uitzendkrachten moeten in staat 
worden gesteld om via een online-loket of 
website kennis te nemen van hun (cao-
)rechten;

Or. nl

Amendement 99
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. heeft kritiek op het feit dat er op 
grote schaal misbruik wordt gemaakt van 
het instrument van aannemingscontracten 
om besparingen bij loonheffingen en 
socialezekerheidspremies te realiseren; 
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verzoekt de lidstaten dit fenomeen door 
middel van regulerende maatregelen te 
bestrijden en hun controle-instanties 
doelgericht voor te bereiden op de 
controle van aannemingscontracten;

Or. de

Amendement 100
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 ter. toont zich bezorgd over de situatie 
van seizoensarbeiders, die doorgaans 
afkomstig zijn uit derde landen, in de 
landbouwsector; is van mening dat de 
arbeidsinspecties in deze sector 
geïntensiveerd moeten worden; wijst erop 
dat talloze arbeidsverhoudingen een 
combinatie van regulier en zwartwerk 
zijn;

Or. de

Amendement 101
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken, maar dat dit dikwijls niet 
onder de bevoegdheden van de nationale 
arbeidsinspecties valt; verzoekt de 
lidstaten controles in privé-huishoudens 
mogelijk te maken en doeltreffende 

Schrappen
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sancties in te voeren;

Or. fi

Amendement 102
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken, maar dat dit dikwijls niet 
onder de bevoegdheden van de nationale 
arbeidsinspecties valt; verzoekt de 
lidstaten controles in privé-huishoudens 
mogelijk te maken en doeltreffende 
sancties in te voeren;

Schrappen

Or. en

Amendement 103
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken, maar dat dit dikwijls niet 
onder de bevoegdheden van de nationale 
arbeidsinspecties valt; verzoekt de 
lidstaten controles in privé-huishoudens 
mogelijk te maken en doeltreffende 
sancties in te voeren;

Schrappen

Or. hu
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Amendement 104
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken, maar dat dit dikwijls niet 
onder de bevoegdheden van de nationale 
arbeidsinspecties valt; verzoekt de lidstaten 
controles in privé-huishoudens mogelijk 
te maken en doeltreffende sancties in te 
voeren;

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken of worden geconfronteerd 
met een vermindering van hun rechten 
ten opzichte van andere werknemers, 
maar dat dit dikwijls niet onder de 
bevoegdheden van de nationale 
arbeidsinspecties valt; verzoekt de lidstaten 
IAO-verdrag nr. 189 te ratificeren en 
overeenkomstig dit verdrag maatregelen 
voor arbeidsinspecties, handhaving en 
straffen te ontwikkelen en ten uitvoer te 
leggen, met inachtneming van de speciale 
kenmerken van huishoudelijk werk, 
overeenkomstig de nationale wet- en 
regelgeving; wijst erop dat, voor zover 
verenigbaar met de nationale wet- en 
regelgeving, in dergelijke maatregelen de 
voorwaarden moeten worden omschreven 
waaronder de toegang tot een woonhuis 
mag worden verleend, met inachtneming 
van de privacy;

Or. en

Amendement 105
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken, maar dat dit dikwijls niet 
onder de bevoegdheden van de nationale 

11. herinnert eraan dat werknemers die 
werkzaamheden aan huis verrichten, vaak 
zwart werken, maar dat dit dikwijls niet 
onder de bevoegdheden van de nationale 
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arbeidsinspecties valt; verzoekt de lidstaten 
controles in privé-huishoudens mogelijk 
te maken en doeltreffende sancties in te 
voeren;

arbeidsinspecties valt; verzoekt de lidstaten 
IAO-verdrag nr. 189 te ratificeren en 
maatregelen voor arbeidsinspecties, 
handhaving en straffen te ontwikkelen en 
ten uitvoer te leggen, met inachtneming 
van de speciale kenmerken van 
huishoudelijk werk, overeenkomstig de 
nationale wet- en regelgeving; wijst erop 
dat, passend binnen de nationale wet- en 
regelgeving, in dergelijke maatregelen de 
voorwaarden moeten worden omschreven 
waaronder de toegang tot een woonhuis 
mag worden verleend, met inachtneming 
van de privacy;

Or. en

Amendement 106
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. wijst op de bijzondere situatie van 
thuiswerkers en telewerkers die vanwege 
hun werkzaamheden thuis of buiten de 
vestiging van de onderneming eveneens 
het onderwerp van fraude kunnen 
worden, doordat met betrekking tot hen 
niet wordt voldaan aan de verplichtingen 
die door het arbeidsrecht aan werkgevers 
zijn opgelegd;

Or. 

Amendement 107
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
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schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

schijnzelfstandigheid problematisch hoog
is, met name in de bouwbranche; verzoekt 
de lidstaten geschikte controlemaatregelen 
in te voeren om schijnzelfstandigheid tegen 
te gaan, bijvoorbeeld door criteria vast te 
stellen om te kunnen bepalen wie 
werknemer is en wie niet;

Or. de

Amendement 108
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche en 
vooral in het kader van detachering; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

Or. fr

Amendement 109
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche en 
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verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

in de slachtsector; verzoekt de lidstaten 
geschikte controlemaatregelen in te voeren 
om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet; merkt op dat dit door middel van 
wettelijke vermoedens en vereenvoudigde 
procedures dan wel omkering van de 
bewijslast eenvoudiger moet kunnen 
worden aangetoond;

Or. de

Amendement 110
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet, waardoor arbeidsinspecteurs 
kunnen vaststellen of er sprake is van 
schijnzelfstandigheid;

Or. de

Amendement 111
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet; met het oog op voorkoming van 
deze schijnzelfstandigheid worden 
lidstaten in staat gesteld om bijkomende 
en verdergaande vereisten of 
controlemaatregelen in te stellen;

Or. nl

Amendement 112
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet;

12. betreurt het dat het aantal gevallen van 
schijnzelfstandigheid dramatisch is 
gestegen, met name in de bouwbranche; 
verzoekt de lidstaten geschikte 
controlemaatregelen in te voeren om 
schijnzelfstandigheid tegen te gaan, 
bijvoorbeeld door criteria vast te stellen om 
te kunnen bepalen wie werknemer is en 
wie niet; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de tenuitvoerlegging van 
REACH te bespoedigen, met name de 
vervanging van de zorgwekkendste 
chemische stoffen; is van oordeel dat bij 
het aanbrengen van prioriteiten ten 
aanzien van deze stoffen de 
beroepsziekten in aanmerking moeten 
worden genomen;
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Or. fr

Amendement 113
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. onderstreept dat speciale aandacht 
moet worden geschonken aan de 
vervoersector, die door het mobiele 
karakter ervan extra problemen kan 
opleveren voor de 
arbeidsinspectiediensten; wenst dat de 
arbeidsinspectiediensten voldoende 
worden toegerust om in deze sector 
doeltreffende inspecties te kunnen 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 114
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. is van oordeel dat speciale 
aandacht moet worden besteed aan de 
groeiende sector van de groene banen; 
dringt erop aan dat evaluaties en 
effectrapportages worden verricht naar de 
toxiciteit van ecologische materialen en de 
arbeidsomstandigheden bij het gebruik 
van uitrusting voor de productie van 
hernieuwbare energie (vervaardiging, 
exploitatie, onderhoud en recyclage);

Or. fr
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Amendement 115
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de nationale inspectiediensten 
een actieplan voor de bestrijding van 
zwartwerk op te stellen waarin alle vormen 
van misbruik ten aanzien van personeel in 
loondienst en zelfstandigen aan bod 
komen;

13. verzoekt de nationale inspectiediensten 
of andere relevante instanties, zoals de 
politie of de belastingdienst, een actieplan 
voor de bestrijding van zwartwerk op te 
stellen waarin alle vormen van misbruik 
ten aanzien van personeel in loondienst en 
zelfstandigen aan bod komen;

Or. en

Amendement 116
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de nationale inspectiediensten 
een actieplan voor de bestrijding van 
zwartwerk op te stellen waarin alle vormen 
van misbruik ten aanzien van personeel in 
loondienst en zelfstandigen aan bod 
komen;

13. verzoekt de nationale inspectiediensten 
een actieplan voor de bestrijding van 
zwartwerk op te stellen waarin alle vormen 
van misbruik ten aanzien van personeel in 
loondienst en zelfstandigen aan bod 
komen; onderstreept dat zwartwerk, als dit 
niet goed wordt aangepakt, een bedreiging 
vormt voor het vermogen van de EU om 
haar werkgelegenheidsdoelstellingen voor 
meer en betere banen en sterkere groei te 
verwezenlijken;

Or. en

Amendement 117
Antigoni Papadopoulou
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. spreekt zijn grote bezorgdheid uit 
over de extreme kwetsbaarheid van 
arbeidsmigranten met een onregelmatige 
of illegale status, omdat zij worden 
uitgebuit in zwartwerk met lage normen, 
lage lonen en lange werktijden in een 
onveilige werkomgeving; 

Or. en

Amendement 118
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

Schrappen

Or. de

Amendement 119
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat nationale
bijscholingsprogramma's voor 

14. is van mening dat alle opleidings- en 
scholingsprogramma's voor 
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arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

arbeidsinspecteurs specifieke modules over 
de meest gangbare ontduikingsstrategieën
moeten omvatten, alsook over zwartwerk 
en aanverwante onderwerpen als 
mensenhandel; onderstreept dat elke 
samenwerking tussen arbeidsinspecteurs 
en immigratiediensten moet worden 
beperkt tot het identificeren van corrupte 
werkgevers en niet moet leiden tot 
sancties tegen of uitzetting van de 
arbeidsmigranten zelf, hetgeen in feite de 
pogingen om zwartwerk aan te pakken 
ondermijnt;

Or. en

Amendement 120
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs, wanneer de nationale 
arbeidsinspectiediensten verantwoordelijk 
zijn voor de behandeling van dergelijke 
vraagstukken, specifieke modules moeten 
omvatten over zwartwerk en aanverwante 
onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

Or. en

Amendement 121
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel, aangezien er een sterk 
verband tussen mensenhandel en migratie 
in het bijzonder, en zwartwerk bestaat;

Or. en

Amendement 122
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel; merkt op dat de 
bescherming van de betrokken personen 
daarbij centraal moet staan en dat 
degenen die profiteren van de uitbuiting 
van mensen ter verantwoording geroepen 
moeten worden; 

Or. de

Amendement 123
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel;

14. is van mening dat nationale 
bijscholingsprogramma's voor 
arbeidsinspecteurs specifieke modules 
moeten omvatten over zwartwerk en 
aanverwante onderwerpen als migratie en 
mensenhandel, de detachering van 
werknemers, en talenkennis;

Or. fr

Amendement 124
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. is van mening dat sancties alleen 
doeltreffend zijn als werkgevers geen 
profijt kunnen trekken uit de illegale 
tewerkstelling van werknemers en de 
straffen beduidend hoger zijn dan de 
arbeidskosten van een aangemelde 
werknemer;

Or. de

Amendement 125
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat het
belangrijk is dat aanbestedingscontracten 
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algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, 
en acht het noodzakelijk dat in alle 
lidstaten een dergelijk systeem wordt 
ingevoerd;

automatisch naar de arbeidsinspectie 
worden gezonden;

Or. fi

Amendement 126
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft, een 
doeltreffend instrument kunnen zijn om 
een beter inzicht in de aanbesteding te 
verkrijgen;

Or. en

Amendement 127
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
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systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument kunnen zijn om 
een beter inzicht in de aanbesteding te 
verkrijgen;

Or. en

Amendement 128
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, geen
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen,
maar dat alleen meer inspecties door de 
arbeidsinspectie deze trend een halt 
kunnen toeroepen;

Or. de

Amendement 129
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
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zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor 
haar onderaannemers, een doeltreffend 
instrument zijn om een beter inzicht in de 
aanbesteding te verkrijgen, en acht het 
noodzakelijk dat in alle lidstaten een 
dergelijk systeem wordt ingevoerd;

Or. de

Amendement 130
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het de moeite van het overwegen 
waard dat in alle lidstaten een dergelijk 
systeem wordt ingevoerd;

Or. hu

Amendement 131
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, 
en acht het noodzakelijk dat in alle 
lidstaten een dergelijk systeem wordt 
ingevoerd;

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om de 
naleving van de arbeidsnormen in het 
gehele productieproces te verbeteren, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

Or. en

Amendement 132
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, 
waarbij inspecties door arbeidsinspecteurs 
echter onontbeerlijk blijven, en acht het 
noodzakelijk dat in alle lidstaten een 
dergelijk systeem wordt ingevoerd;

Or. de

Amendement 133
Antigoni Papadopoulou



AM\1005553NL.doc 67/113 PE521.490v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding, hetgeen kan leiden tot 
een toename van het aantal onzekere 
banen en een verdere verslechtering van 
het toch al lage beschermingsniveau voor 
zwartwerkers; waarschuwt dat dergelijke 
negatieve ontwikkelingen ongetwijfeld 
verdere inspanningen noodzakelijk 
maken, alsook de gerichte opleiding van 
arbeidsinspectiediensten met betrekking 
tot de manier waarop zwartwerk moet 
worden gecontroleerd en voorkomen en 
hoe ertegen moet worden opgetreden; is 
van mening dat systemen waarin een 
onderneming een algemene 
aansprakelijkheid heeft voor de gehele 
keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

Or. en

Amendement 134
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 

15. neemt er kennis van dat er sprake is 
van een trend in de richting van meer 
zelfstandigen, meer outsourcing en meer 
onderaanbesteding; is van mening dat 
systemen waarin een onderneming een 
algemene aansprakelijkheid heeft voor de 
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gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd;

gehele keten van onderaannemers, een 
doeltreffend instrument zijn om een beter 
inzicht in de aanbesteding te verkrijgen, en 
acht het noodzakelijk dat in alle lidstaten 
een dergelijk systeem wordt ingevoerd; is 
voorts van mening dat bedrieglijke 
constructies middels onderaanneming, 
brievenbusmaatschappijen, 
schijnzelfstandigheid, 
schijnterbeschikkingstelling en 
uitzendwerk niet van voordeel mogen zijn 
voor de daders, maar dat de prikkels 
hiervoor door middel van een 
vereenvoudiging en/of omkering van de 
bewijslast en wettelijke vermoedens 
moeten worden weggenomen, waar tevens 
een afschrikkende werking van uitgaat;

Or. de

Amendement 135
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de uitvoering van de 
bepalingen inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk problematisch is 
met betrekking tot werknemers die 
zwartwerk verrichten; onderstreept dat er 
een recht op gezondheid en veiligheid op 
het werk bestaat, ongeacht het statuut van 
de werknemer of zelfstandige, en dat dit 
recht geëffectueerd wordt door middel van 
een betere tenuitvoerlegging van de 
huidige regelgeving;

16. merkt op dat de uitvoering van de 
bepalingen inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk problematisch is 
met betrekking tot werknemers die 
zwartwerk verrichten; onderstreept dat het
recht op gezondheid en veiligheid op het 
werk voor elke werknemer of zelfstandige 
geldt, en dat dit recht geëffectueerd wordt 
door middel van een betere 
tenuitvoerlegging van de huidige 
regelgeving van de lidstaten;

Or. fi
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Amendement 136
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt op dat de uitvoering van de 
bepalingen inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk problematisch is 
met betrekking tot werknemers die 
zwartwerk verrichten; onderstreept dat er 
een recht op gezondheid en veiligheid op 
het werk bestaat, ongeacht het statuut van 
de werknemer of zelfstandige, en dat dit 
recht geëffectueerd wordt door middel van 
een betere tenuitvoerlegging van de 
huidige regelgeving;

16. merkt op dat de uitvoering van de 
bepalingen inzake gezondheid en 
veiligheid op het werk problematisch is 
met betrekking tot werknemers die 
zwartwerk verrichten; onderstreept dat er 
een recht op gezondheid en veiligheid op 
het werk bestaat, ongeacht het statuut van 
de werknemer of zelfstandige, en dat dit 
recht geëffectueerd wordt door middel van 
een betere tenuitvoerlegging van de 
huidige regelgeving; stelt voor dat de 
lidstaten de mogelijkheid bestuderen om 
voor alle werknemers een gratis verplicht 
jaarlijks medisch onderzoek in te voeren, 
of ten minste één per contract, om voor 
hen minimale bescherming te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 137
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. eist dat de sancties voor 
ondernemingen die niet voldoen aan hun 
verplichtingen inzake de grondrechten van 
de werknemers, worden verscherpt, en is 
van mening dat deze sancties zo 
afschrikkend moeten zijn dat werkgevers 
geen profijt kunnen trekken uit het 
omzeilen van de voorschriften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 

17. pleit ervoor dat de sancties voor 
ondernemingen die niet voldoen aan hun 
verplichtingen inzake de grondrechten van 
de werknemers, worden verscherpt, en is 
van mening dat deze sancties zo 
afschrikkend moeten zijn dat werkgevers 
en werknemers geen profijt kunnen 
trekken uit het omzeilen van de 
voorschriften op het gebied van 
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werk; gezondheid en veiligheid op het werk;

Or. fi

Amendement 138
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. eist dat de sancties voor 
ondernemingen die niet voldoen aan hun 
verplichtingen inzake de grondrechten van 
de werknemers, worden verscherpt, en is 
van mening dat deze sancties zo 
afschrikkend moeten zijn dat werkgevers 
geen profijt kunnen trekken uit het 
omzeilen van de voorschriften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk;

17. eist dat de sancties voor 
ondernemingen die niet voldoen aan hun 
verplichtingen inzake de rechten van de 
werknemers, doeltreffend en 
ontmoedigend zijn, en is van mening dat 
deze sancties zo afschrikkend en 
ontmoedigend moeten zijn dat werkgevers 
op geen enkele wijze profiteren van het 
omzeilen van de voorschriften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk; verzoekt de lidstaten te overwegen 
om in hun stelsels voor het vaststellen van 
sancties de hoogte van de boete evenredig 
te maken aan zowel het niveau als de 
schade en ervoor te zorgen dat de boete 
hoger is dan het profijt dat uit het 
omzeilen is getrokken;

Or. en

Amendement 139
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. eist dat de sancties voor 
ondernemingen die niet voldoen aan hun 
verplichtingen inzake de grondrechten van 

17. eist betere richtsnoeren van de 
nationale arbeidsinspectiediensten met 
betrekking tot de grondrechten van de 
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de werknemers, worden verscherpt, en is 
van mening dat deze sancties zo 
afschrikkend moeten zijn dat werkgevers 
geen profijt kunnen trekken uit het 
omzeilen van de voorschriften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk;

werknemers en dat de sancties voor 
ondernemingen die niet voldoen aan hun 
verplichtingen inzake deze rechten worden 
verscherpt, en is van mening dat deze 
sancties zo afschrikkend moeten zijn dat 
werkgevers geen profijt kunnen trekken uit 
het omzeilen van de voorschriften op het 
gebied van gezondheid en veiligheid op het 
werk;

Or. en

Amendement 140
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. herinnert eraan dat in de Europa 
2020-strategie wordt benadrukt dat er 
behoefte is aan meer vrouwen op de 
arbeidsmarkt en is van mening dat 
arbeidsinspecteurs kennis moeten hebben 
van de arbeidsomstandigheden van zowel 
vrouwen als mannen;

Or. sv

Amendement 141
Evelyn Regner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. eist dat deze straffen ook gelden 
voor bedrijven waarvan is gebleken dat zij 
werknemers op een zwarte lijst plaatsen 
vanwege hun vakbondsactiviteiten of 
activiteiten als veiligheids- en 



PE521.490v01-00 72/113 AM\1005553NL.doc

NL

gezondheidsagent;

Or. en

Amendement 142
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. dringt erop aan de nationale 
arbeidsinspecties te ondersteunen bij de 
verwezenlijking van een doeltreffende en 
bedrijfsgerichte bescherming op de 
arbeidsplaats, met name bij kleine en 
middelgrote ondernemingen; merkt op dat 
de controles meer gericht moeten zijn op 
het zoeken naar concrete en uitvoerbare 
oplossingen voor het verhelpen van 
vastgestelde gebreken op het gebied van 
veiligheid en gezondheid op de werkplek;

Or. de

Amendement 143
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de arbeidsinspecties de 
doelgerichte preventie- en 
voorlichtingsmaatregelen te intensiveren 
om de burger bewuster te maken van het 
belang van gezondheids- en 
veiligheidsregels en procedures;

Or. en
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Amendement 144
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van mening dat het Raadgevend 
Comité voor veiligheid en gezondheid op 
de arbeidsplaats van de Commissie 
voortdurend informatie moet inwinnen 
over de ontwikkeling in de lidstaten wat 
betreft arbeidsinspecties alsmede 
gezondheid en veiligheid op de 
arbeidsplaats;

Or. sv

Amendement 145
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 quater. is van mening dat deze 
arbeidsmilieuaspecten moeten worden 
opgenomen in de toekomstige 
arbeidsmilieustrategie op EU-niveau;

Or. sv

Amendement 146
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
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Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen;

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties en de sociale partners van 
wezenlijk belang is om een einde te maken 
aan sociale dumping en eerlijke 
concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 147
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen;

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; wenst 
samenwerkingsactiviteiten op EU-niveau, 
te beginnen met de uitwisseling van goede 
praktijken en knowhow en het delen van 
gegevens uit de nationale registers; is 
verheugd over het initiatief van de 
Commissie om een Europees platform voor 
arbeidsinspecteurs tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 148
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen;

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen; ondersteunt het positieve 
optreden van het Comité van hoge 
functionarissen van de arbeidsinspectie 
(CHRIT) bij het nader tot elkaar brengen 
van de nationale culturen; dringt aan op 
de versterking van zijn middelen en 
bevoegdheden; wenst dat zijn 
samenwerking met het Raadgevend 
Comité van Luxemburg wordt 
geïntensiveerd;

Or. fr

Amendement 149
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen;

18. is van mening dat een goede 
samenwerking tussen de nationale 
instanties van wezenlijk belang is om een 
einde te maken aan sociale dumping en 
eerlijke concurrentie op de interne markt te 
waarborgen; is verheugd over het initiatief 
van de Commissie om een Europees 
platform voor arbeidsinspecteurs tot stand 
te brengen; verzoekt de Commissie in dit 
verband het Europees platform voor 
arbeidsinspecteurs inzake zwartwerk op te 
richten binnen de Europese Stichting tot 
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verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) als 
een aanvullende taak voor het 
agentschap, met de opdracht de 
werkzaamheden van het platform te 
organiseren en de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd actuele, 
objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 
informatie te verstrekken, alsook 
grensoverschrijdende samenwerking te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 150
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de 
voorschriften inzake de veiligheid op het 
werk en zwartwerk op te zetten, dat o.a. 
met de volgende taken zou kunnen 
worden belast: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de 
invoering van bijscholingsprogramma's, 
het identificeren van nieuwe technieken 
bij het omzeilen van de voorschriften en 
het organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

Schrappen

Or. fi

Amendement 151
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de 
voorschriften inzake de veiligheid op het 
werk en zwartwerk op te zetten, dat o.a. 
met de volgende taken zou kunnen 
worden belast: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de 
invoering van bijscholingsprogramma's, 
het identificeren van nieuwe technieken 
bij het omzeilen van de voorschriften en 
het organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

19. verzoekt de Commissie reeds 
bestaande succesvolle Europese 
agentschappen, zoals de Europese 
Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden, de mogelijkheid 
te bieden brievenbusmaatschappijen te 
identificeren en te registreren en 
soortgelijke activiteiten uit te voeren;

Or. de

Amendement 152
Emer Costello

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de 
voorschriften inzake de veiligheid op het 
werk en zwartwerk op te zetten, dat o.a. 
met de volgende taken zou kunnen 
worden belast: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de 
invoering van bijscholingsprogramma's, 
het identificeren van nieuwe technieken 
bij het omzeilen van de voorschriften en 
het organiseren van grensoverschrijdende
inspecties;

19. verzoekt de Commissie een Europees
platform voor arbeidsinspecteurs inzake 
zwartwerk op te richten binnen de 
Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden 
(Eurofound) als een aanvullende taak 
voor het agentschap, met de opdracht de 
werkzaamheden van het platform te 
organiseren en de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken te 
vergemakkelijken en tegelijkertijd actuele, 
objectieve, betrouwbare en vergelijkbare 
informatie te verstrekken, alsook 
grensoverschrijdende samenwerking te 
bevorderen;
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Motivering

Zoals voorgesteld in een van de beleidsopties van de Europese Commissie in haar voorstel 
voor een Europees platform ter versterking van de Europese samenwerking bij de preventie 
en ontmoediging van zwartwerk, rekening houdend met het feit dat het agentschap in het 
verleden vergelijkend onderzoek inzake zwartwerk heeft uitgevoerd en er hiervoor veel 
minder middelen nodig zouden zijn dan voor de oprichting van een nieuw agentschap.

Or. en

Amendement 153
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

19. verzoekt de Commissie, in 
samenwerking met de sociale partners en 
de relevante nationale instanties, 
doeltreffende instrumenten voor de 
bestrijding van misbruik van de 
voorschriften inzake de veiligheid op het 
werk en zwartwerk te ontwikkelen met o.a. 
de volgende taken: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties; verzoekt de Commissie er 
tevens over na te denken of een EU-
agentschap dat verantwoordelijk is voor 
dergelijke zaken, toegevoegde waarde 
heeft; 

Or. en

Amendement 154
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden 
belast: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

19. verzoekt de Commissie de 
samenwerking tussen de lidstaten te 
coördineren en vergemakkelijken inzake
grensoverschrijdende gevallen van 
misbruik van de voorschriften inzake de 
veiligheid op het werk en zwartwerk, 
inclusief o.a. het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

Or. en

Amendement 155
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de 
invoering van bijscholingsprogramma's, 
het identificeren van nieuwe technieken bij 
het omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

19. verzoekt de Commissie een speciale 
dienst voor grensoverschrijdende gevallen 
van misbruik van de voorschriften inzake 
de veiligheid op het werk en zwartwerk op 
te zetten, die o.a. met de volgende taken 
zou kunnen worden belast: het 
identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale activiteiten, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

Or. fr
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Amendement 156
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden 
belast: het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de 
invoering van bijscholingsprogramma's, 
het identificeren van nieuwe technieken 
bij het omzeilen van de voorschriften en 
het organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

19. verzoekt de Commissie geschikte 
personele middelen in te zetten om 
toezicht te houden op 
grensoverschrijdende gevallen van 
misbruik van de voorschriften inzake de 
veiligheid op het werk en zwartwerk, 
bijscholingsprogramma's voor de 
inspectiediensten te ontwikkelen, nieuwe 
technieken bij het omzeilen van de 
voorschriften te identificeren en 
maatregelen te nemen ter ondersteuning 
van de lidstaten bij de bestrijding van 
zwartwerk;

Or. en

Amendement 157
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast:
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van Europese bijscholingsprogramma's, 
die betrekking hebben op de bestrijding 
van uitdagingen, zoals 
schijnzelfstandigheid, nieuwe 
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inspecties; arbeidsrisico's en terbeschikkingstelling, 
het identificeren van nieuwe technieken bij 
het omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

Or. de

Amendement 158
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

19. verzoekt de Commissie, onverminderd 
het subsidiariteitsbeginsel, een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

Or. en

Amendement 159
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 

19. verzoekt de Commissie een Europees 
agentschap voor grensoverschrijdende 
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gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties;

gevallen van misbruik van de voorschriften 
inzake de veiligheid op het werk en 
zwartwerk op te zetten, dat o.a. met de 
volgende taken zou kunnen worden belast: 
het identificeren van 
brievenbusmaatschappijen, de controle op 
transnationale dienstverleners, de invoering 
van bijscholingsprogramma's, het 
identificeren van nieuwe technieken bij het 
omzeilen van de voorschriften en het 
organiseren van grensoverschrijdende 
inspecties; beveelt daarnaast incidentele 
gezamenlijke grensoverschrijdende 
inspecties tussen de nationale 
inspectiediensten aan, met name in 
gebieden dicht bij grenszones;

Or. en

Amendement 160
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt de Commissie een 
Europees platform van arbeidsinspecteurs 
voor zwartwerk op te zetten binnen de 
Europese Stichting tot verbetering van de 
levens- en arbeidsomstandigheden
(Eurofound) als een aanvullende taak 
voor het agentschap die erin bestaat de 
werkzaamheden van het platform te 
organiseren en de uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijken te 
vergemakkelijken door objectieve, 
betrouwbare en vergelijkende informatie 
te verstrekken die regelmatig wordt 
bijgewerkt, alsook de 
grensoverschrijdende samenwerking te 
verbeteren, met name voor de identificatie 
van zogenaamde 
brievenbusmaatschappijen en de controle 
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daarop;

Or. fr

Amendement 161
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart in te voeren, 
waarop alle gegevens opgeslagen zijn die 
voor het controleren van de arbeidsrelatie 
relevant zijn, zoals de 
socialeverzekeringsinstelling en de 
arbeidstijden, en waarvoor strenge 
voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
in de context van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels de 
mogelijkheden te onderzoeken om ervoor 
te zorgen dat mobiele werknemers een 
bewijs van hun formele tewerkstelling en 
socialezekerheidspositie hebben, zodat 
hun status gemakkelijker kan worden 
geverifieerd; benadrukt dat voor een 
dergelijk document strenge voorschriften 
gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 162
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart in te voeren, waarop 
alle gegevens opgeslagen zijn die voor het 
controleren van de arbeidsrelatie relevant 
zijn, zoals de socialeverzekeringsinstelling 
en de arbeidstijden, en waarvoor strenge 
voorschriften gelden met betrekking tot de 

20. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het zinvol is een fraudebestendige 
Europese socialezekerheidskaart in te 
voeren, waarop alle gegevens opgeslagen 
zijn die voor het controleren van de 
arbeidsrelatie relevant zijn, zoals de 
socialeverzekeringsinstelling en de 
arbeidstijden, en waarvoor strenge 
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gegevensbescherming; voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

Or. hu

Amendement 163
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart in te voeren, 
waarop alle gegevens opgeslagen zijn die 
voor het controleren van de arbeidsrelatie 
relevant zijn, zoals de 
socialeverzekeringsinstelling en de 
arbeidstijden, en waarvoor strenge 
voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

20. verzoekt de Commissie na een 
grondige effectbeoordeling de invoering 
van een fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart of een ander voor 
de hele EU geldend identiteitsdocument te
overwegen, waarop alle gegevens 
opgeslagen zijn die voor het controleren 
van de arbeidsrelatie relevant zijn, zoals de 
socialezekerheidspositie en de 
arbeidstijden, en waarvoor strenge 
voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 164
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart in te voeren, 
waarop alle gegevens opgeslagen zijn die 
voor het controleren van de arbeidsrelatie 
relevant zijn, zoals de 
socialeverzekeringsinstelling en de 
arbeidstijden, en waarvoor strenge 

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart te verstrekken, 
waarop alle gegevens opgeslagen zijn die 
voor het controleren van de arbeidsrelatie 
relevant zijn, zoals de 
socialeverzekeringsinstelling en de 
arbeidstijden, en waarvoor strenge 
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voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 165
Olle Ludvigsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart in te voeren, waarop 
alle gegevens opgeslagen zijn die voor het 
controleren van de arbeidsrelatie relevant 
zijn, zoals de socialeverzekeringsinstelling 
en de arbeidstijden, en waarvoor strenge 
voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming;

20. verzoekt de Commissie een 
fraudebestendige Europese 
socialezekerheidskaart in te voeren, waarop 
alle gegevens opgeslagen zijn die voor het 
controleren van de arbeidsrelatie relevant 
zijn, zoals de socialeverzekeringsinstelling 
en de arbeidstijden, en waarvoor strenge 
voorschriften gelden met betrekking tot de 
gegevensbescherming, in het bijzonder 
voor de verwerking van privacygevoelige 
persoonsgegevens; benadrukt in dit 
verband dat het belangrijk is dat de 
gevolgen voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer zorgvuldig 
worden onderzocht zowel vóór als tijdens 
de gehele ontwikkeling van een dergelijke 
kaart;

Or. sv

Amendement 166
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een Europees 
mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van 

Schrappen
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de voorschriften betreffende de 
gezondheid en veiligheid op het werk en 
in verband met zwartwerk, zodat een 
snelle uitwisseling tussen de lidstaten 
wordt bevorderd, aangevuld met een 
zwarte lijst om misbruik van werknemers 
in een vroeg stadium te voorkomen; wijst 
erop dat voor dit mechanisme het 
bestaande Europese systeem voor snelle 
waarschuwingen ten behoeve van de 
consumentenbescherming (RAPEX) als 
voorbeeld kan dienen;

Or. en

Amendement 167
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een Europees 
mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met 
zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling 
tussen de lidstaten wordt bevorderd, 
aangevuld met een zwarte lijst om 
misbruik van werknemers in een vroeg 
stadium te voorkomen; wijst erop dat voor 
dit mechanisme het bestaande Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen;

21. verzoekt de Commissie een 
proefproject uit te voeren voor een 
Europees mechanisme voor vroegtijdige 
waarschuwing dat gericht is op het melden 
van overtredingen van de voorschriften 
betreffende de gezondheid en veiligheid op 
het werk en in verband met zwartwerk, 
zodat een snelle uitwisseling tussen de 
lidstaten wordt bevorderd, aangevuld met 
een zwarte lijst om overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid 
en veiligheid op het werk doeltreffender in 
een vroeg stadium te voorkomen; wijst 
erop dat voor dit mechanisme het 
bestaande Europese systeem voor snelle 
waarschuwingen ten behoeve van de 
consumentenbescherming (RAPEX) als 
voorbeeld kan dienen;

Or. fi
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Amendement 168
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een Europees 
mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met 
zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling 
tussen de lidstaten wordt bevorderd, 
aangevuld met een zwarte lijst om 
misbruik van werknemers in een vroeg 
stadium te voorkomen; wijst erop dat voor 
dit mechanisme het bestaande Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen;

21. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of het zinvol is een Europees mechanisme
in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met 
zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling 
tussen de lidstaten wordt bevorderd, 
aangevuld met een zwarte lijst om 
misbruik van werknemers in een vroeg 
stadium te voorkomen; wijst erop dat voor 
dit mechanisme het bestaande Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen;

Or. hu

Amendement 169
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een Europees 
mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met 
zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling 
tussen de lidstaten wordt bevorderd, 
aangevuld met een zwarte lijst om 
misbruik van werknemers in een vroeg 
stadium te voorkomen; wijst erop dat voor 
dit mechanisme het bestaande Europese 

21. verzoekt de Commissie de invoering te 
beoordelen van een Europees mechanisme 
voor vroegtijdige waarschuwing inzake 
overtredingen van de voorschriften 
betreffende de gezondheid en veiligheid op 
het werk en in verband met zwartwerk, 
zodat een snelle uitwisseling tussen de 
lidstaten wordt bevorderd, aangevuld met 
een zwarte lijst om misbruik van 
werknemers in een vroeg stadium te 
voorkomen; wijst erop dat voor dit 
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systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen;

mechanisme het bestaande Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen;

Or. en

Amendement 170
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt de Commissie een Europees 
mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met 
zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling 
tussen de lidstaten wordt bevorderd, 
aangevuld met een zwarte lijst om 
misbruik van werknemers in een vroeg 
stadium te voorkomen; wijst erop dat voor 
dit mechanisme het bestaande Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen;

21. verzoekt de Commissie een Europees 
mechanisme in te voeren voor vroegtijdige 
waarschuwing inzake overtredingen van de 
voorschriften betreffende de gezondheid en 
veiligheid op het werk en in verband met 
zwartwerk, zodat een snelle uitwisseling 
tussen de lidstaten wordt bevorderd, 
aangevuld met een zwarte lijst om 
misbruik van werknemers in een vroeg 
stadium te voorkomen; wijst erop dat voor 
dit mechanisme het bestaande Europese 
systeem voor snelle waarschuwingen ten 
behoeve van de consumentenbescherming 
(RAPEX) als voorbeeld kan dienen; 
onderstreept de noodzaak van een 
nauwkeurige documentatie van alle 
overtredingen door middel van een 
systematische registratie van de resultaten 
van de inspecties met het oog op een 
doelgerichte bestrijding van misbruik;

Or. de

Amendement 171
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk;

Schrappen

Or. en

Amendement 172
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk;

Schrappen

Or. en

Amendement 173
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk;

22. is van mening dat een nauwere 
samenwerking tussen de lidstaten en het 
delen van informatie over illegale 
tewerkstelling een belangrijke Europese 
meerwaarde biedt bij de bestrijding van 
zwartwerk;
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Or. en

Amendement 174
Antigoni Papadopoulou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk;

22. is van mening dat door een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling de coördinatie 
tussen de arbeidsinspectiediensten uit 
verschillende landen zal verbeteren en dat 
deze gegevensbank een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk;

Or. en

Amendement 175
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. is van mening dat een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk;

22. is van mening dat een Europese 
gegevensbank met gegevens en feiten over 
illegale tewerkstelling een belangrijke 
Europese meerwaarde biedt bij de 
bestrijding van zwartwerk; benadrukt dat 
een dergelijke gegevensbank een 
belangrijke grondslag voor Europese 
wetgevingsinitiatieven op het gebied van 
zwartwerk zou zijn en dat de lidstaten aan 
de hand daarvan best practices bij de 
bestrijding van zwartwerk zouden kunnen 
uitwisselen;

Or. de
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Amendement 176
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen
uitvoeren;

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn;

Or. en

Amendement 177
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

23. benadrukt dat er ook met betrekking 
tot arbeidsinspecties voor alle bedrijven, 
ongeacht hun vestigingsplaats, een gelijk 
speelveld tot stand moet worden gebracht; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de arbeidsinspecties 
ten volle gebruik kunnen maken van hun 
recht om niet-discriminerende 
onafhankelijke inspecties uit te voeren, 
ongeacht de vestigingsplaats van het 
bedrijf; wijst erop dat de controlerechten 
van nationale inspectie-instanties ten 
aanzien van buitenlandse ondernemingen 
in bepaalde grensoverschrijdende situaties
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zeer beperkt zijn en dat dit zowel de 
bescherming van de werknemers als de 
eerlijkheid op de interne markt in gevaar 
brengt; wenst dat de A1-formulieren geen 
terugwerkende kracht hebben en dat de 
ontwikkeling van registratiesystemen 
wordt overwogen om in de afzonderlijke 
landen controles te kunnen uitvoeren;

Or. en

Amendement 178
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat 
informatie over de detachering van 
werknemers wordt opgenomen in een 
elektronisch, voor autoriteiten in de gehele 
EU beschikbaar register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

Or. fi

Amendement 179
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
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momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

momenteel zeer beperkt zijn en moeten 
worden uitgebreid; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register – dat een 
aanvulling moet vormen op de bestaande 
nationale registers – om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

Or. en

Amendement 180
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren; een efficiëntere, 
grensoverschrijdende informatie-
uitwisseling tussen de verschillende 
bevoegde instanties is hierbij van groot 
belang.

Or. nl

Amendement 181
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren;

23. wijst erop dat de controlerechten van 
nationale inspectie-instanties ten aanzien 
van buitenlandse ondernemingen 
momenteel zeer beperkt zijn; wenst dat de 
detacheringsbewijzen A1 worden 
opgenomen in een elektronisch, voor de 
gehele EU geldend register, om in de 
afzonderlijke landen controles op 
gedetacheerde werknemers te kunnen 
uitvoeren in verschillende talen;

Or. fr

Amendement 182
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst erop dat de lengte van het 
document in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn geen belemmering 
mag vormen om het te laten vertalen 
wanneer in het kader van een inspectie 
vertaling vereist is;

Or. fr

Amendement 183
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
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aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de 
rol van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat;

aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien;

Or. de

Amendement 184
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat;

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat deze een 
doeltreffende bescherming mogelijk 
maken;

Or. de

Amendement 185
Ole Christensen
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat;

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties en de sociale 
partners dat hiervan een doeltreffende 
bescherming uitgaat;

Or. en

Amendement 186
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat;

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat er in de Europese 
arbeidswetgeving meer aandacht moet 
worden geschonken aan de handhaving; 
is in dit verband verheugd dat de 
Commissie minimumnormen voor de 
inspecties heeft voorgesteld in richtlijnen 
inzake bepaalde groepen werknemers; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten hier 



AM\1005553NL.doc 97/113 PE521.490v01-00

NL

een vervolg aan te geven door de 
handhaving van de rechten fundamenteel 
te verbeteren, onder andere door de 
arbeidsinspecties van voldoende middelen 
te voorzien; benadrukt dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat;

Or. en

Amendement 187
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, en dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat;

24. benadrukt dat in bestaande richtlijnen 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied de 
aandacht onvoldoende uitgaat naar een 
betere tenuitvoerlegging en de rol van 
arbeidsinspecties; acht het noodzakelijk dat 
de bestaande richtlijnen op dit aspect 
worden getoetst en eventueel worden 
herzien, dat in nieuwe 
wetgevingsinitiatieven op sociaal en voor 
de werkgelegenheid relevant gebied een 
zodanige plaats wordt toegekend aan de rol 
van arbeidsinspecties dat hiervan een 
doeltreffende bescherming uitgaat en 
ondernemingen de kwaliteit van de 
arbeidsnormen vrijwillig bevorderen door 
middel van gratis en op nationaal of 
Europees niveau erkende sociale 
keurmerken;

Or. fr

Amendement 188
Jutta Steinruck
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst erop dat in een aantal 
lidstaten kinderen jonger dan 14 jaar 
reeds op zoek zijn naar werk; acht het 
noodzakelijk de rol van de 
arbeidsinspecteurs te versterken en de 
campagnes tegen kinderarbeid te 
intensiveren; roept de Commissie op op 
Europees niveau specifieke inspectie- en 
bewakingscampagnes voor de 
arbeidsomstandigheden van kinderen in 
te voeren, waarbij de aandacht met name 
uitgaat naar jonge migrerende 
werknemers;

Or. de

Amendement 189
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alle 
werknemers kunnen beschikken over de 
procedurele en handhavingsrechten zoals 
bepaald in het voorstel voor een richtlijn 
betreffende maatregelen om de 
uitoefening van de in de context van het 
vrije verkeer van werknemers aan 
werknemers verleende rechten te 
vergemakkelijken;

Or. en
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Amendement 190
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het 
voorstel van de Commissie om de 
nationale controlebevoegdheden in te 
perken door middel van een gesloten lijst 
van maatregelen; vindt het belangrijk dat 
de nationale arbeidsinspecties alles 
mogen controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

Schrappen

Or. en

Amendement 191
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het 
voorstel van de Commissie om de 
nationale controlebevoegdheden in te 
perken door middel van een gesloten lijst 
van maatregelen; vindt het belangrijk dat 
de nationale arbeidsinspecties alles 
mogen controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

Schrappen

Or. hu

Amendement 192
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het 
voorstel van de Commissie om de 
nationale controlebevoegdheden in te 
perken door middel van een gesloten lijst 
van maatregelen; vindt het belangrijk dat 
de nationale arbeidsinspecties alles 
mogen controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

Schrappen

Or. en

Amendement 193
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het voorstel 
van de Commissie om de nationale 
controlebevoegdheden in te perken door 
middel van een gesloten lijst van 
maatregelen; vindt het belangrijk dat de 
nationale arbeidsinspecties alles mogen 
controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

25. acht het belangrijk dat in het kader van 
de uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn de nationale 
arbeidsinspecties alles mogen controleren 
wat zij als belangrijk beschouwen;

Or. fi

Amendement 194
Olle Ludvigsson
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het voorstel 
van de Commissie om de nationale 
controlebevoegdheden in te perken door 
middel van een gesloten lijst van 
maatregelen; vindt het belangrijk dat de 
nationale arbeidsinspecties alles mogen 
controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het voorstel 
van de Commissie om de nationale 
controlebevoegdheden in te perken door 
middel van een gesloten lijst van 
maatregelen; vindt het belangrijk dat de 
nationale arbeidsinspecties en 
werknemersorganisaties alles mogen 
controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

Or. sv

Amendement 195
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het voorstel 
van de Commissie om de nationale 
controlebevoegdheden in te perken door 
middel van een gesloten lijst van 
maatregelen; vindt het belangrijk dat de 
nationale arbeidsinspecties alles mogen 
controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen;

25. heeft in het kader van de 
uitvoeringsrichtlijn bij de 
detacheringsrichtlijn kritiek op het voorstel 
van de Commissie om de nationale 
controlebevoegdheden in te perken door 
middel van een gesloten lijst van 
maatregelen; vindt het belangrijk dat de 
nationale arbeidsinspecties alles mogen 
controleren wat zij als belangrijk 
beschouwen. De lidstaten dragen zorg 
voor deze doeltreffende controles en 
toezichtsmechanismen op hun 
grondgebied, om te controleren en erop 
toe te zien dat de bepalingen en regels van 
de handhavingsrichtlijn worden 
nageleefd;

Or. nl

Amendement 196
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een richtlijn 
voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk 
maakt – daartoe worden 
bemiddelingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 
bij een centrale instantie opgeven;

Schrappen

Or. de

Amendement 197
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een richtlijn 
voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk 
maakt – daartoe worden 
bemiddelingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 
bij een centrale instantie opgeven;

Schrappen

Or. hu

Amendement 198
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een richtlijn Schrappen
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voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk 
maakt – daartoe worden 
bemiddelingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 
bij een centrale instantie opgeven;

Or. de

Amendement 199
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een richtlijn 
voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk 
maakt – daartoe worden 
bemiddelingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 
bij een centrale instantie opgeven;

26. verzoekt de Commissie richtsnoeren 
betreffende de beste praktijken op te 
stellen en te verstrekken aan de lidstaten 
en de samenwerking en uitwisseling van 
informatie tussen hen te 
vergemakkelijken zodat zij de activiteiten 
van arbeidsbemiddelingsinstellingen 
doeltreffender kunnen onderzoeken en 
controleren;

Or. en

Amendement 200
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een richtlijn 
voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk 
maakt – daartoe worden
bemiddelingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 

26. verzoekt de lidstaten de ruime controle 
op arbeidsbemiddelingsinstellingen te 
vergroten en maatregelen te overwegen 
zodat deze bemiddelingsbureaus aan de 
verplichting tot certificering en 
verslaglegging kunnen worden 
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bij een centrale instantie opgeven; onderworpen;

Or. en

Amendement 201
Jutta Steinruck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt de Commissie een richtlijn 
voor te stellen die een ruime controle op 
arbeidsbemiddelingsinstellingen mogelijk 
maakt – daartoe worden 
bemiddelingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 
bij een centrale instantie opgeven;

26. verzoekt de Commissie een richtlijn 
voor te stellen die een ruime controle op 
wervingsbureaus mogelijk maakt – daartoe 
worden wervingsbureaus gecertificeerd en 
moeten hun bemiddelingswerkzaamheden 
bij een centrale instantie opgeven;

Or. de

Amendement 202
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie een 
richtlijn voor te stellen ter bescherming 
van personen die terecht waarschuwen 
voor en vakkundig zijn inzake niet-
erkende risico's binnen een bedrijf;

Or. fr

Amendement 203
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen 
voor arbeidsinspecties bepaalt;

Schrappen

Or. fi

Amendement 204
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen 
voor arbeidsinspecties bepaalt;

Schrappen

Or. hu

Amendement 205
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 

27. benadrukt dat arbeidsinspecties geheel 
onder de verantwoordelijkheid van de 
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subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen 
voor arbeidsinspecties bepaalt;

lidstaat vallen; benadrukt dat de Europese 
Commissie arbeidsinspecties op geen 
enkele wijze moet beperken; benadrukt 
dat het waar nodig passend kan zijn om in 
de Europese wetgeving een 
vrijwaringsclausule op te nemen of een 
verwijzing naar deze nationale 
bevoegdheid en het belang ervan voor de 
Europese interne markt, zowel voor de 
bescherming van de werknemers als voor 
een eerlijke concurrentie;

Or. en

Amendement 206
Jelko Kacin, Phil Bennion, Nadja Hirsch

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen 
voor arbeidsinspecties bepaalt;

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel richtsnoeren voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunen en Europese normen 
voor arbeidsinspecties bepalen;

Or. en

Amendement 207
Philippe Boulland

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen 

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt, Europese normen voor 



AM\1005553NL.doc 107/113 PE521.490v01-00

NL

voor arbeidsinspecties bepaalt; arbeidsinspecties bepaalt en een 
gemeenschappelijke opleiding op dit 
gebied voorschrijft;

Or. fr

Amendement 208
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen voor 
arbeidsinspecties bepaalt;

27. verzoekt de Commissie met 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een richtlijn voor te 
stellen die de arbeidsinspecteurs in hun 
werk ondersteunt en Europese normen voor 
arbeidsinspecties bepaalt en waarin 
rekening wordt gehouden met de 
verschillen tussen de nationale 
arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 209
Thomas Händel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de lidstaten in het kader 
van de wederzijdse erkenning nationale 
arbeidsinspecteurs in te zetten die over de 
noodzakelijke bevoegdheden beschikken 
om grensoverschrijdende 
onaangekondigde inspecties bij bedrijven, 
op bouwterreinen, enz. uit te voeren; 
verzoekt de lidstaten en de Commissie 
voorts in overweging te nemen dat er in 
plaats van, naast of aanvullend op zulke 
nationale inspecteurs Europese 
arbeidsinspecteurs met dezelfde taken 
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moeten komen; dringt er bij de lidstaten 
op aan de inspectiebevoegdheden van de 
nationale arbeidsinspecteurs van de 
lidstaten waarin een onderneming 
gevestigd is of waar deze een Europese 
vestiging heeft, uit te breiden tot de 
volledige waardeketen;

Or. de

Amendement 210
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 
voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van sociale dumping in het EU-Verdrag 
worden opgenomen, zodat de Commissie 
de bevoegdheid wordt verleend hieraan 
gestalte te geven; is van mening dat deze 
bevoegdheden ook het opleggen van 
sancties aan ondernemingen moeten 
omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

Schrappen

Or. fi

Amendement 211
Jelko Kacin, Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 

Schrappen
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voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van sociale dumping in het EU-Verdrag 
worden opgenomen, zodat de Commissie 
de bevoegdheid wordt verleend hieraan 
gestalte te geven; is van mening dat deze 
bevoegdheden ook het opleggen van 
sancties aan ondernemingen moeten 
omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

Or. en

Amendement 212
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 
voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van sociale dumping in het EU-Verdrag 
worden opgenomen, zodat de Commissie 
de bevoegdheid wordt verleend hieraan 
gestalte te geven; is van mening dat deze 
bevoegdheden ook het opleggen van 
sancties aan ondernemingen moeten 
omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

Schrappen

Or. de

Amendement 213
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 
voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van sociale dumping in het EU-Verdrag 
worden opgenomen, zodat de Commissie 
de bevoegdheid wordt verleend hieraan 
gestalte te geven; is van mening dat deze 
bevoegdheden ook het opleggen van 
sancties aan ondernemingen moeten 
omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

Schrappen

Or. hu

Amendement 214
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 
voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van sociale dumping in het EU-Verdrag 
worden opgenomen, zodat de Commissie 
de bevoegdheid wordt verleend hieraan 
gestalte te geven; is van mening dat deze 
bevoegdheden ook het opleggen van 
sancties aan ondernemingen moeten 
omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 
voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van het omzeilen van de sociale en 
arbeidswetgeving in het EU-Verdrag 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 215
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. wijst erop dat het mededingingsbeleid 
op Europees niveau ten uitvoer wordt 
gelegd; acht het noodzakelijk dat naar dit 
voorbeeld ook maatregelen ter bestrijding 
van sociale dumping in het EU-Verdrag 
worden opgenomen, zodat de Commissie
de bevoegdheid wordt verleend hieraan 
gestalte te geven; is van mening dat deze 
bevoegdheden ook het opleggen van 
sancties aan ondernemingen moeten 
omvatten, naar het voorbeeld van de 
sancties in het mededingingsrecht;

28. verzoekt de Commissie manieren te 
vinden om gevallen van sociale dumping 
in de EU beter aan te pakken en met 
passende instrumenten te komen;

Or. en

Amendement 216
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 
bevoegdheden gebruik kan maken;

Schrappen

Or. fi

Amendement 217
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 
bevoegdheden gebruik kan maken;

Schrappen

Or. de

Amendement 218
Georges Bach

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 
bevoegdheden gebruik kan maken;

Schrappen

Or. de

Amendement 219
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 

Schrappen
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bevoegdheden gebruik kan maken;

Or. hu

Amendement 220
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 
bevoegdheden gebruik kan maken;

Schrappen

Or. en

Amendement 221
Ole Christensen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 
bevoegdheden gebruik kan maken;

29. hecht er belang aan dat de door de 
Commissie ingestelde regelingen tegen 
sociale dumping worden ingebed in een 
bindende rechtshandeling; acht het 
noodzakelijk dat er een Europese 
arbeidsinspectie komt, die van deze 
bevoegdheden gebruik kan maken in 
samenwerking met de nationale instanties 
en de sociale partners;

Or. en


