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Amendement 1
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het recht op sociale 
zekerheid een fundamenteel mensenrecht 
is en dat het integrerend deel uitmaakt
van het Europees sociaal model; 
overwegende dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) de aanbevelingen 
heeft aangenomen ten aanzien van de 
nationale socialezekerheidsniveaus die het 
grondrecht van eenieder op sociale 
zekerheid en op een menswaardige 
levensstandaard beogen te waarborgen;

A. overwegende dat het recht op sociale 
zekerheid een belangrijk element van het 
Europees sociaal model is; overwegende 
dat de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) de aanbevelingen heeft aangenomen 
ten aanzien van de nationale 
socialezekerheidsniveaus die het 
grondrecht van eenieder op sociale 
zekerheid en op een menswaardige 
levensstandaard beogen te waarborgen;

Or. en

Amendement 2
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het recht op sociale 
zekerheid een fundamenteel mensenrecht
is en dat het integrerend deel uitmaakt van 
het Europees sociaal model; overwegende 
dat de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) de aanbevelingen heeft aangenomen 
ten aanzien van de nationale 
socialezekerheidsniveaus die het 
grondrecht van eenieder op sociale 
zekerheid en op een menswaardige 
levensstandaard beogen te waarborgen;

A. overwegende dat het recht op sociale 
zekerheid een fundamenteel recht is en dat 
het integrerend deel uitmaakt van de 
Europese sociale markteconomie; 
overwegende dat de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) de aanbevelingen 
heeft aangenomen ten aanzien van de 
nationale socialezekerheidsniveaus die het 
grondrecht van eenieder op sociale 
zekerheid en op een menswaardige 
levensstandaard beogen te waarborgen;

Or. en
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Amendement 3
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het recht op sociale 
zekerheid een fundamenteel mensenrecht
is en dat het integrerend deel uitmaakt van 
het Europees sociaal model; overwegende 
dat de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAO) de aanbevelingen heeft aangenomen 
ten aanzien van de nationale 
socialezekerheidsniveaus die het 
grondrecht van eenieder op sociale 
zekerheid en op een menswaardige 
levensstandaard beogen te waarborgen;

A. overwegende dat het recht op sociale 
zekerheid een fundamenteel recht is dat
overeenkomt met EU-recht en nationale 
wetgevingen en praktijken, en als zodanig 
integrerend deel uitmaakt van het Europees 
sociaal model; overwegende dat de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de 
aanbevelingen heeft aangenomen ten 
aanzien van de nationale 
socialezekerheidsniveaus die het 
grondrecht van eenieder op sociale 
zekerheid en op een menswaardige 
levensstandaard beogen te waarborgen;

Or. en

Amendement 4
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat sociale zekerheid 
tot de nationale bevoegdheden behoort en 
op EU-niveau wordt gecoördineerd;

Or. en

Amendement 5
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat sociale bescherming 
een menselijke investering is, die 
aanpassing aan de evolutie van de 
arbeidsmarkt, bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting en integratie op de 
arbeidsmarkt mogelijk maakt; 
overwegende dat sociale zekerheid 
bijdraagt tot de stabilisatie van de 
economie en een anticyclische factor is met 
behulp waarvan de binnenlandse vraag en 
consumptie toenemen;

B. overwegende dat sociale bescherming 
als doel heeft negatieve veranderingen in 
de arbeidsmarkt aan te pakken, armoede 
en sociale uitsluiting te bestrijden en 
integratie op de arbeidsmarkt te 
waarborgen; overwegende dat sociale 
zekerheid bijdraagt tot de stabilisatie van 
de economie en een anticyclische factor is 
met behulp waarvan de binnenlandse vraag 
en consumptie toenemen;

Or. en

Amendement 6
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat sociale bescherming 
een menselijke investering is, die
aanpassing aan de evolutie van de 
arbeidsmarkt, bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting en integratie op de 
arbeidsmarkt mogelijk maakt; 
overwegende dat sociale zekerheid 
bijdraagt tot de stabilisatie van de 
economie en een anticyclische factor is met 
behulp waarvan de binnenlandse vraag en 
consumptie toenemen;

B. overwegende dat sociale bescherming 
aanpassing aan de evolutie van de 
arbeidsmarkt, bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting en integratie op de 
arbeidsmarkt mogelijk maakt; 
overwegende dat sociale zekerheid 
bijdraagt tot de stabilisatie van de 
economie en een anticyclische factor is met 
behulp waarvan de binnenlandse vraag en 
consumptie toenemen;

Or. en

Amendement 7
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten, om de 
crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd juist op het moment dat hun
stelsels van sociale bescherming vanwege
een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

C. overwegende dat vanwege de crisis, 
terwijl de stelsels van sociale bescherming 
in reactie op een plotse toename van het 
aantal werklozen dienen te worden 
versterkt, de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

Or. en

Amendement 8
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten, om de 
crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd juist op het moment dat hun 
stelsels van sociale bescherming vanwege
een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

C. overwegende dat sommige lidstaten, om 
de crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd, terwijl hun stelsels van sociale 
bescherming een plotse toename van het 
aantal werklozen hebben moeten 
verwerken, en tegelijkertijd de nationale 
begrotingen voor sociale zekerheid te 
maken hebben gekregen met een 
bijkomende moeilijkheid, aangezien de 
bijdragen zijn verminderd nadat tal van 
mensen hun baan zijn verloren of de lonen 
zijn verlaagd, waardoor het Europees 
sociaal model daadwerkelijk in gevaar 
wordt gebracht;
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Or. en

Amendement 9
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten, om de 
crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd juist op het moment dat hun 
stelsels van sociale bescherming vanwege 
een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

C. overwegende dat sommige lidstaten, om 
de crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd juist op het moment dat de vraag 
naar sociale bescherming groeide 
vanwege de toename van het aantal 
werklozen, terwijl de nationale begrotingen 
voor sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor de Europese sociale
markteconomie daadwerkelijk in gevaar 
wordt gebracht;

Or. en

Amendement 10
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten, om de 
crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd juist op het moment dat hun 
stelsels van sociale bescherming vanwege 
een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 

C. overwegende dat de lidstaten, om de 
crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
moeten verlagen juist op het moment dat 
hun stelsels van sociale bescherming 
vanwege een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
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gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd;

Or. de

Amendement 11
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de lidstaten, om de 
crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben 
verlaagd juist op het moment dat hun 
stelsels van sociale bescherming vanwege 
een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

C. overwegende dat sommige lidstaten, om 
de crisis te boven te komen, hun 
overheidsfinanciën aanzienlijk hebben
verlaagd juist op het moment dat hun 
stelsels van sociale bescherming vanwege 
een plotse toename van het aantal 
werklozen dienen te worden versterkt, 
terwijl de nationale begrotingen voor 
sociale zekerheid te maken hebben 
gekregen met een bijkomende 
moeilijkheid, aangezien de bijdragen zijn 
verminderd nadat tal van mensen hun baan 
zijn verloren of de lonen zijn verlaagd, 
waardoor het Europees sociaal model 
daadwerkelijk in gevaar wordt gebracht;

Or. en

Amendement 12
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dekking van de D. overwegende dat de dekking van de 
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sociale bescherming in de lidstaten van de 
EU nog steeds ontoereikend is; 
overwegende dat zich nog vaak gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers 
in de EU voordoen en dat de 
gesegmenteerde arbeidsmarkt, met zeer 
uiteenlopende niveaus van bescherming 
naargelang de verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
nog steeds een nijpende realiteit is, 
hetgeen tot sociale onaangepastheid en 
ongelijkheid leidt;

sociale bescherming tot de bevoegdheden 
van de lidstaten behoort, en dat zeer 
uiteenlopende niveaus van bescherming 
naargelang de verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
tot sociale onaangepastheid en ongelijkheid 
kunnen leiden;

Or. en

Amendement 13
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in de lidstaten van de 
EU nog steeds ontoereikend is; 
overwegende dat zich nog vaak gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers 
in de EU voordoen en dat de 
gesegmenteerde arbeidsmarkt, met zeer 
uiteenlopende niveaus van bescherming 
naargelang de verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
nog steeds een nijpende realiteit is, 
hetgeen tot sociale onaangepastheid en 
ongelijkheid leidt;

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in sommige lidstaten 
van de EU nog steeds ontoereikend kan 
zijn;

Or. en

Amendement 14
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in de lidstaten van de 
EU nog steeds ontoereikend is; 
overwegende dat zich nog vaak gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers in 
de EU voordoen en dat de gesegmenteerde 
arbeidsmarkt, met zeer uiteenlopende 
niveaus van bescherming naargelang de 
verschillende soorten
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
nog steeds een nijpende realiteit is, 
hetgeen tot sociale onaangepastheid en 
ongelijkheid leidt;

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in sommige lidstaten 
van de EU verbeterd zou kunnen worden; 
overwegende dat er nog steeds gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers 
voorkomen in de EU; 

Or. en

Amendement 15
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in de lidstaten van de 
EU nog steeds ontoereikend is; 
overwegende dat zich nog vaak gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers in 
de EU voordoen en dat de gesegmenteerde 
arbeidsmarkt, met zeer uiteenlopende 
niveaus van bescherming naargelang de 
verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
nog steeds een nijpende realiteit is, hetgeen 
tot sociale onaangepastheid en ongelijkheid 
leidt;

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in de lidstaten van de 
EU in vergelijking met de rest van de 
wereld zeer hoog is; overwegende dat zich 
echter nog vaak gevallen van misbruik van 
kwetsbare werknemers in de EU voordoen 
en dat de gesegmenteerde arbeidsmarkt, 
met zeer uiteenlopende niveaus van 
bescherming naargelang de verschillende 
soorten arbeidsovereenkomsten en -
betrekkingen nog steeds een nijpende 
realiteit is, hetgeen tot sociale 
onaangepastheid en ongelijkheid leidt;

Or. de

Amendement 16
Csaba Sógor



AM\1008721NL.doc 11/76 PE522.823v03-00

NL

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in de lidstaten van de 
EU nog steeds ontoereikend is; 
overwegende dat zich nog vaak gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers in 
de EU voordoen en dat de gesegmenteerde 
arbeidsmarkt, met zeer uiteenlopende 
niveaus van bescherming naargelang de 
verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
nog steeds een nijpende realiteit is, hetgeen 
tot sociale onaangepastheid en ongelijkheid 
leidt;

D. overwegende dat de dekking van de 
sociale bescherming in sommige lidstaten 
van de EU verbeterd zou kunnen worden;
overwegende dat zich nog vaak gevallen 
van misbruik van kwetsbare werknemers in 
de EU voordoen en dat de gesegmenteerde 
arbeidsmarkt, met zeer uiteenlopende 
niveaus van bescherming naargelang de 
verschillende soorten 
arbeidsovereenkomsten en -betrekkingen 
nog steeds een nijpende realiteit is, hetgeen 
tot sociale onaangepastheid en ongelijkheid 
leidt;

Or. en

Amendement 17
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat nieuwe groepen werknemers 
geen adequate sociale bescherming 
genieten indien de aard van de arbeid 
verandert, en dit geldt steeds vaker in het 
geval van een zelfstandige activiteit;

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat door het ontstaan van nieuwe 
soorten werknemers, bijvoorbeeld in het 
geval van zelfstandigen, nieuwe groepen 
werknemers geen adequate sociale 
bescherming kunnen genieten;

Or. en
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Amendement 18
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat nieuwe groepen werknemers 
geen adequate sociale bescherming 
genieten indien de aard van de arbeid 
verandert, en dit geldt steeds vaker in het 
geval van een zelfstandige activiteit;

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, door 
verandering in de aard van de arbeid en 
door toename van het aantal zelfstandigen 
het risico bestaat dat nieuwe groepen 
werknemers geen adequate sociale 
bescherming kunnen genieten;

Or. en

Amendement 19
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat nieuwe groepen werknemers 
geen adequate sociale bescherming 
genieten indien de aard van de arbeid 
verandert, en dit geldt steeds vaker in het 
geval van een zelfstandige activiteit;

E. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de
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Amendement 20
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat nieuwe groepen werknemers 
geen adequate sociale bescherming 
genieten indien de aard van de arbeid 
verandert, en dit geldt steeds vaker in het 
geval van een zelfstandige activiteit;

E. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 21
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat nieuwe groepen werknemers 
geen adequate sociale bescherming 
genieten indien de aard van de arbeid 
verandert, en dit geldt steeds vaker in het 
geval van een zelfstandige activiteit;

E. overwegende dat, hoewel de meeste 
traditionele socialezekerheidsstelsels en 
met name de sociale bescherming, alsook 
het arbeidsrecht, in het leven zijn geroepen 
om de sociale en de arbeidsrechten van 
werknemers te waarborgen, het risico 
bestaat dat nieuwe groepen werknemers in 
sommige situaties geen sociale 
bescherming kunnen genieten indien de 
aard van de arbeid verandert, en dit geldt 
steeds vaker in het geval van een 
zelfstandige activiteit, waarbij echter 
uitsluitend de lidstaten de vorm en het 
niveau van de sociale bescherming 
kunnen vaststellen;

Or. en
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Amendement 22
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het van cruciaal belang 
is schijnzelfstandigheid duidelijk te 
definiëren en eventueel misbruik te 
verhinderen, teneinde schendingen van de 
sociale rechten van werknemers, 
concurrentieverstoringen en risico’s van 
sociale dumping te voorkomen;

F. overwegende dat het van cruciaal belang
is misbruik in geval van 
schijnzelfstandigheid te verhinderen,
teneinde schendingen van de sociale 
rechten van werknemers, 
concurrentieverstoringen en risico’s van 
sociale dumping te voorkomen;

Or. en

Amendement 23
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het van cruciaal belang 
is schijnzelfstandigheid duidelijk te 
definiëren en eventueel misbruik te 
verhinderen, teneinde schendingen van de 
sociale rechten van werknemers, 
concurrentieverstoringen en risico’s van 
sociale dumping te voorkomen;

F. overwegende dat het van cruciaal belang 
is schendingen van de sociale rechten van 
werknemers, concurrentieverstoringen en 
risico’s van sociale dumping te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 24
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het van cruciaal 
belang is schijnzelfstandigheid duidelijk te 
definiëren en eventueel misbruik te 
verhinderen, teneinde schendingen van de 
sociale rechten van werknemers, 
concurrentieverstoringen en risico’s van 
sociale dumping te voorkomen;

F. overwegende dat het nuttig zou zijn
schijnzelfstandigheid duidelijk te 
definiëren en eventueel misbruik te 
verhinderen, teneinde schendingen van de 
sociale rechten van werknemers, 
concurrentieverstoringen en het risico van 
sociale dumping te voorkomen;

Or. en

Amendement 25
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 
schijnzelfstandigheid een fundamentele 
maar moeilijk opspoorbare vorm van 
gedeeltelijke premieontwijking is die de 
betaalbaarheid en toereikendheid van de 
pensioenstelsels ondermijnt door hieraan 
de onontbeerlijke financiële middelen te 
onthouden.

Or. el

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat ten gevolge van de 
bijzonder hoge werkloosheid in talrijke 
lidstaten en de continue druk op de 
arbeidskosten (vermindering van de 
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arbeidskosten per eenheid) zich op de 
nationale arbeidsmarkten tendensen en 
praktijken voordoen die de uitbreiding en 
intensivering van het verschijnsel van de 
schijnzelfstandigheid in de hand werken.

Or. el

Amendement 27
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat, aangezien de
ontwikkeling van de 
arbeidsomstandigheden van economisch 
afhankelijke zelfstandigen niet drastisch 
verschilt van die van werknemers, hun 
rechten op sociale zekerheid en hun 
arbeidsrechten meer overeen zouden 
moeten komen met die van werknemers;

Schrappen

Or. en

Amendement 28
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat, aangezien de 
ontwikkeling van de 
arbeidsomstandigheden van economisch 
afhankelijke zelfstandigen niet drastisch 
verschilt van die van werknemers, hun 
rechten op sociale zekerheid en hun 
arbeidsrechten meer overeen zouden 
moeten komen met die van werknemers;

G. overwegende dat, aangezien de 
ontwikkeling van de 
arbeidsomstandigheden van economisch 
afhankelijke zelfstandigen niet drastisch 
verschilt van die van werknemers, hun 
rechten op sociale zekerheid en hun 
arbeidsrechten beter moeten worden 
bestudeerd;
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Or. en

Amendement 29
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat, aangezien de 
ontwikkeling van de 
arbeidsomstandigheden van economisch 
afhankelijke zelfstandigen niet drastisch 
verschilt van die van werknemers, hun 
rechten op sociale zekerheid en hun 
arbeidsrechten meer overeen zouden 
moeten komen met die van werknemers;

G. overwegende dat, aangezien de 
ontwikkeling van de 
arbeidsomstandigheden van de 
zelfstandigen die economisch afhankelijk 
zijn, niet drastisch verschilt van die van 
werknemers, hun rechten op sociale 
zekerheid en hun arbeidsrechten, waar 
nodig, meer overeen zouden moeten 
komen met die van werknemers;

Or. en

Amendement 30
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat in 
socialebeschermingsstelsels rekening 
moet worden gehouden met het feit dat 
zelfstandigen een belangrijke rol spelen 
bij vernieuwing en economische groei 
binnen de EU, en dat veranderingen 
hierin de ontwikkeling ervan moeten 
bevorderen in plaats van dat het bestaan 
ervan wordt bedreigd; 

Or. en
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Amendement 31
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat zelfstandigen in de 
Europese Unie in 2012 meer dan 15% van 
de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigden;

Or. en

Amendement 32
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat economisch 
afhankelijke zelfstandigen zich nauwelijks 
organiseren of vertegenwoordigd worden 
door vakbonden, ook al zijn zij naar 
verwachting eerder het slachtoffer van 
misbruik op basis van arbeidstijden of 
andere zaken;

Or. en

Amendement 33
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat het in veel 
lidstaten voor zelfstandigen moeilijk is om 
voldoende pensioenrechten op te bouwen; 
overwegende dat voor zelfstandigen 
hierdoor het risico op armoede in de 
toekomst zal toenemen;

Or. en

Amendement 34
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat de 
betrokken personen in veel gevallen niet 
de voorkeur geven aan werkzaamheid als 
zelfstandige, maar hiervoor uit noodzaak 
kiezen vanwege het gebrek aan andere 
mogelijkheden voor werk of voldoende 
flexibele arbeidsvoorwaarden om werk en 
zorg te combineren;

Or. en

Amendement 35
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Tussenkopje 1

Ontwerpresolutie Amendement

 Sociale zekerheid voor iedereen Sociale zekerheid voor alle werknemers, 
met inbegrip van zelfstandigen

Or. de
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Amendement 36
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een adequate 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen, die is gestoeld op de 
beginselen van universele toegang en van 
non-discriminatie en op het flexibel 
kunnen inspelen op demografische 
veranderingen en ontwikkelingen van de 
arbeidsmarkt;

1. benadrukt dat het noodzakelijk is om de 
sociale stelsels blijvend te optimaliseren 
en moderniseren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te 
waarborgen; is van mening dat vooral 
normen moeten worden aangescherpt op 
die gebieden waarop deze niet voldoen 
aan de Europese doelstellingen, rekening 
houdend met de beginselen van universele 
toegang en van non-discriminatie; 

Or. de

Amendement 37
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een adequate 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen, die is gestoeld op de
beginselen van universele toegang en van 
non-discriminatie en op het flexibel kunnen 
inspelen op demografische veranderingen 
en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt;

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een adequate 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen, die is gestoeld op het beginsel 
van non-discriminatie en op het flexibel 
kunnen inspelen op demografische 
veranderingen en ontwikkelingen van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 38
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een adequate 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen, die is gestoeld op de 
beginselen van universele toegang en van 
non-discriminatie en op het flexibel kunnen 
inspelen op demografische veranderingen 
en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt;

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming op nationaal niveau moeten 
worden ontwikkeld en gemoderniseerd om 
een adequate sociale bescherming voor 
iedereen te waarborgen, die is gestoeld op 
de beginselen van universele toegang en 
van non-discriminatie en op het flexibel 
kunnen inspelen op demografische 
veranderingen en ontwikkelingen van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 39
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een adequate 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen, die is gestoeld op de 
beginselen van universele toegang en van 
non-discriminatie en op het flexibel kunnen 
inspelen op demografische veranderingen 
en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt;

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming mogelijk moeten worden 
ontwikkeld en gemoderniseerd om een 
adequate sociale bescherming voor 
iedereen te waarborgen, die is gestoeld op 
de beginselen van universele toegang en 
van non-discriminatie en op het flexibel 
kunnen inspelen op demografische 
veranderingen en ontwikkelingen van de 
arbeidsmarkt;

Or. de

Amendement 40
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een adequate 
sociale bescherming voor iedereen te 
waarborgen, die is gestoeld op de 
beginselen van universele toegang en van 
non-discriminatie en op het flexibel kunnen 
inspelen op demografische veranderingen 
en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt;

1. benadrukt dat de stelsels van sociale 
bescherming moeten worden ontwikkeld 
en gemoderniseerd om een degelijke, 
duurzame en adequate sociale 
bescherming voor iedereen te waarborgen, 
die is gestoeld op de beginselen van 
universele toegang en van non-
discriminatie en op het flexibel kunnen 
inspelen op demografische veranderingen 
en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt;

Or. nl

Amendement 41
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten de preventieve 
onderdelen van hun 
socialezekerheidsstelsels verder te 
ontwikkelen en meer de nadruk te leggen 
op uitvoerende maatregelen;

Or. en

Amendement 42
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties te 

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels om de 
duurzaamheid ervan en de toereikendheid 
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waarborgen, zonder hierbij uit het oog te 
verliezen dat een van de belangrijkste 
factoren van de sociale investeringen erin 
bestaat dat zij sociale en economische 
doelstellingen met elkaar in 
overeenstemming kunnen brengen; is 
bijgevolg van mening dat ze niet 
beschouwd zou moeten worden als een 
uitgavenpost, maar eerder als een 
investering;

van sociale prestaties te waarborgen;

Or. en

Amendement 43
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties te 
waarborgen, zonder hierbij uit het oog te 
verliezen dat een van de belangrijkste 
factoren van de sociale investeringen erin 
bestaat dat zij sociale en economische 
doelstellingen met elkaar in 
overeenstemming kunnen brengen; is 
bijgevolg van mening dat ze niet 
beschouwd zou moeten worden als een 
uitgavenpost, maar eerder als een 
investering;

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties te 
waarborgen, zonder hierbij uit het oog te 
verliezen dat een van de belangrijkste 
factoren van de sociale investeringen erin 
bestaat dat zij sociale en economische 
doelstellingen met elkaar in 
overeenstemming kunnen brengen;

Or. en

Amendement 44
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties te 
waarborgen, zonder hierbij uit het oog te 
verliezen dat een van de belangrijkste 
factoren van de sociale investeringen erin 
bestaat dat zij sociale en economische 
doelstellingen met elkaar in 
overeenstemming kunnen brengen; is 
bijgevolg van mening dat ze niet 
beschouwd zou moeten worden als een 
uitgavenpost, maar eerder als een 
investering;

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en op lange termijn 
houdbare financiering van de 
socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties en over het 
algemeen duurzame pensioen- en 
socialezekerheidsstelsels te waarborgen, 
zonder hierbij uit het oog te verliezen dat 
een van de belangrijkste factoren van de 
sociale investeringen erin bestaat dat zij 
sociale en economische doelstellingen met 
elkaar in overeenstemming kunnen 
brengen; is bijgevolg van mening dat ze 
niet beschouwd zou moeten worden als een 
uitgavenpost, maar eerder als een 
investering;

Or. en

Amendement 45
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties te 
waarborgen, zonder hierbij uit het oog te 
verliezen dat een van de belangrijkste 
factoren van de sociale investeringen erin 
bestaat dat zij sociale en economische 
doelstellingen met elkaar in 
overeenstemming kunnen brengen; is 
bijgevolg van mening dat ze niet 
beschouwd zou moeten worden als een 
uitgavenpost, maar eerder als een 
investering;

2. verzoekt de lidstaten te zorgen voor de 
verantwoorde en houdbare financiering van 
de socialezekerheidsstelsels, met name ten 
tijde van economische crisis, om 
toereikende sociale prestaties te 
waarborgen, zonder hierbij uit het oog te 
verliezen dat een van de belangrijkste 
factoren van de sociale investeringen erin 
bestaat dat zij sociale en economische 
doelstellingen met elkaar in 
overeenstemming kunnen brengen en dat 
zij op de lange termijn kunnen bijdragen 
aan instandhouding en ontwikkeling van 
de economie; is bijgevolg van mening dat 
ze niet beschouwd zou moeten worden als 
een uitgavenpost, maar eerder als een 



AM\1008721NL.doc 25/76 PE522.823v03-00

NL

investering;

Or. en

Amendement 46
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in 
het land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en 
invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

3. verzoekt de lidstaten een minimaal
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
instaat voor bescherming van het in elk 
land vastgestelde basisinkomen en de 
toegang tot sociale basisvoordelen, met 
name in het geval van ziekte, 
werkloosheid, moederschap en invaliditeit, 
om armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden, en waarvan de vaststelling de 
verantwoordelijkheid is van de 
afzonderlijke lidstaten; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

Or. de

Amendement 47
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in 
het land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en 

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor de bescherming van 
en de toegang tot sociale basisvoordelen, 
met name in het geval van ziekte, 
werkloosheid, moederschap en invaliditeit, 
op grond waarvan armoede en sociale 
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invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

uitsluiting in de lidstaten bestreden zouden 
kunnen worden;

Or. en

Amendement 48
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in 
het land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en 
invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
toegang tot sociale basisvoordelen, met 
name in het geval van ziekte, 
werkloosheid, moederschap en invaliditeit, 
op grond waarvan armoede en sociale 
uitsluiting in de lidstaten bestreden zouden 
kunnen worden; verzoekt de lidstaten 
tevens strategieën voor ontwikkeling van 
de sociale zekerheid overeenkomstig de 
voorstellen van de IAO uit te werken;

Or. de

Amendement 49
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
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minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in 
het land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en 
invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

minimaal instaat voor de toegang tot 
sociale basisvoordelen, met name in het 
geval van ziekte, werkloosheid, 
moederschap en invaliditeit, op grond 
waarvan armoede en sociale uitsluiting in 
de lidstaten bestreden zouden kunnen 
worden; verzoekt de lidstaten tevens 
strategieën voor ontwikkeling van de 
sociale zekerheid overeenkomstig de 
voorstellen van de IAO uit te werken;

Or. en

Amendement 50
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in het 
land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en 
invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

3. moedigt de lidstaten aan het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in het 
land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en 
invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; moedigt de 
lidstaten aan strategieën voor ontwikkeling 
van de sociale zekerheid overeenkomstig 
de voorstellen van de IAO uit te werken;

Or. en

Amendement 51
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in het 
land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap en
invaliditeit, op grond waarvan armoede en 
sociale uitsluiting in de lidstaten bestreden 
zouden kunnen worden; verzoekt de 
lidstaten tevens strategieën voor 
ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

3. verzoekt de lidstaten het nationale 
socialezekerheidsniveau te waarborgen dat 
minimaal instaat voor bescherming van de 
voornaamste bronnen van inkomsten in het 
land en de toegang tot sociale 
basisvoordelen, met name in het geval van 
ziekte, werkloosheid, moederschap of 
invaliditeit, en pensioen, op grond waarvan 
armoede en sociale uitsluiting in de 
lidstaten bestreden zouden kunnen worden; 
verzoekt de lidstaten tevens strategieën 
voor ontwikkeling van de sociale zekerheid 
overeenkomstig de voorstellen van de IAO 
uit te werken;

Or. en

Amendement 52
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat alle burgers toegang hebben 
tot informatie over hun rechten inzake 
sociale bescherming;

Or. en

Amendement 53
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat een doeltreffende 
sociale bescherming maatregelen zou 
moeten behelzen met het oog op 
bevordering van de deelname van 
begunstigden aan de arbeidsmarkt en dat 
een verlaging van het niveau van sociale 
bescherming arbeid niet zal stimuleren;

4. onderstreept dat een doeltreffende 
sociale bescherming maatregelen zou 
moeten behelzen met het oog op 
bevordering van de deelname van 
begunstigden aan de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 54
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat een doeltreffende 
sociale bescherming maatregelen zou 
moeten behelzen met het oog op 
bevordering van de deelname van 
begunstigden aan de arbeidsmarkt en dat 
een verlaging van het niveau van sociale 
bescherming arbeid niet zal stimuleren;

4. onderstreept dat een doeltreffende 
sociale bescherming maatregelen zou 
moeten behelzen met het oog op 
bevordering van de deelname van 
begunstigden aan de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 55
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. onderstreept dat een doeltreffende 
sociale bescherming maatregelen zou 
moeten behelzen met het oog op 
bevordering van de deelname van 
begunstigden aan de arbeidsmarkt en dat 

4. onderstreept dat een doeltreffende 
sociale bescherming maatregelen zou 
moeten behelzen met het oog op 
bevordering van de deelname van 
begunstigden aan de arbeidsmarkt en op 
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een verlaging van het niveau van sociale 
bescherming arbeid niet zal stimuleren;

stimulering van de werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 56
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. onderstreept dat het verzekeren van 
een toereikend niveau van hoogwaardige 
sociale bescherming op basis van 
maatregelen ter stimulering van de 
deelname aan de arbeidsmarkt in 
belangrijke mate bijdraagt tot de 
bevordering van de gezondheid en de 
veiligheid op de werkplek en tot een 
hogere productiviteit, waardoor weer een 
belangrijk concurrentievoordeel ontstaat.

Or. el

Amendement 57
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om banen te 
scheppen voor jongeren en erop toe te zien 
dat jonge werknemers niet worden 
gediscrimineerd door hun rechten op 
sociale zekerheid te beperken;

5. verzoekt de lidstaten structurele 
hervormingen en maatregelen te 
implementeren die bedrijven 
aanmoedigen en de mogelijkheid geven
om banen te scheppen voor jongeren en 
erop toe te zien dat jonge werknemers niet 
worden gediscrimineerd door hun rechten 
op sociale zekerheid te beperken;

Or. en
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Amendement 58
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om banen te 
scheppen voor jongeren en erop toe te zien 
dat jonge werknemers niet worden 
gediscrimineerd door hun rechten op 
sociale zekerheid te beperken;

5. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om banen te 
scheppen voor jongeren en erop toe te zien 
dat jonge werknemers niet worden 
gediscrimineerd;

Or. en

Amendement 59
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om banen te 
scheppen voor jongeren en erop toe te zien 
dat jonge werknemers niet worden 
gediscrimineerd door hun rechten op 
sociale zekerheid te beperken;

5. verzoekt de lidstaten zich meer 
inspanningen te getroosten om banen te 
scheppen voor jongeren en erop toe te zien 
dat jonge werknemers niet worden 
gediscrimineerd door hun rechten op 
sociale zekerheid te beperken; de gelden 
uit het Jeugdwerkgarantieplan zijn 
hiervoor de geschikte middelen.

Or. nl

Amendement 60
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. Is daarnaast van mening dat 
duidelijk moet worden dat ouderen voor 
economie en maatschappij geen belasting 
zijn, maar door hun ervaring, hetgeen ze 
tijdens hun leven tot stand hebben 
gebracht en hun kennis juist een 
aanwinst. Mede in het kader van de 
solidariteit tussen generaties dienen 
werknemers van boven de 60 te worden 
geprikkeld om beschikbaar te blijven voor 
de arbeidsmarkt, ook met het oog op het 
overdragen van kennis en ervaring aan 
volgende generaties. Jongeren zijn de 
toekomst, maar de inbreng van ouderen is 
daarvoor onmisbaar.

Or. nl

Amendement 61
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten om in 
samenwerking met de Commissie ervoor 
te zorgen dat jongeren die deelnemen aan 
stage- en opleidingsprogramma´s om 
werkervaring op te doen voldoende sociale 
bescherming wordt geboden.

Or. el

Amendement 62
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de
sociale zekerheid te waarborgen van de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder te 
voorzien in een mate van sociale zekerheid
overeenkomstig de beginselen van het 
desbetreffende nationale stelsel voor de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden;

Or. en

Amendement 63
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de
sociale zekerheid te waarborgen van de
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder te 
zorgen voor toegang tot sociale zekerheid
voor de meest kwetsbare groepen –
werklozen, gehandicapten, 
eenoudergezinnen, jongeren, 
gepensioneerden, jonge gezinnen en 
anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 64
Danuta Jazłowiecka
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de 
sociale zekerheid te waarborgen van de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder te 
zorgen voor adequate sociale zekerheid
voor de meest kwetsbare groepen –
werklozen, gehandicapten, 
eenoudergezinnen, jongeren, 
gepensioneerden, jonge gezinnen en 
anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 65
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de 
sociale zekerheid te waarborgen van de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de 
sociale zekerheid te waarborgen van de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, grote 
gezinnen met vier of meer kinderen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden en benadeelde regio’s;

Or. en
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Amendement 66
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de 
sociale zekerheid te waarborgen van de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, gepensioneerden, jonge gezinnen 
en anderen; verzoekt de lidstaten tevens 
ervoor te zorgen dat de sociale diensten 
beter toegankelijk worden voor de meest 
kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

6. verzoekt de lidstaten in het bijzonder de 
sociale zekerheid te waarborgen van de 
meest kwetsbare groepen – werklozen, 
gehandicapten, eenoudergezinnen, 
jongeren, ouderen, gepensioneerden, jonge 
gezinnen en anderen; verzoekt de lidstaten 
tevens ervoor te zorgen dat de sociale 
diensten beter toegankelijk worden voor de 
meest kwetsbare mensen en langdurig 
zorgbehoevenden, met name in 
plattelandsgebieden;

Or. nl

Amendement 67
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt tegen te gaan 
alsook maatregelen voor sociale 
bescherming te nemen opdat zowel de 
beloning van vrouwen voor gelijk werk als 
hun sociale prestaties niet lager zijn dan 
die van mannen, en opdat de bescherming 
van het moederschap wordt gewaarborgd;
verzoekt tevens dat de Raad de 
goedkeuring van de richtlijn inzake 
prenataal en postnataal verlof versnelt;

7. verzoekt de lidstaten te zorgen voor een 
minimaal niveau van sociale zekerheid 
dat instaat voor het door het land 
vastgestelde basisinkomen of het in een 
collectieve overeenkomst vastgestelde 
inkomen;

Or. de
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Amendement 68
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te 
nemen opdat zowel de beloning van 
vrouwen voor gelijk werk als hun sociale 
prestaties niet lager zijn dan die van 
mannen, en opdat de bescherming van het 
moederschap wordt gewaarborgd; 
verzoekt tevens dat de Raad de 
goedkeuring van de richtlijn inzake 
prenataal en postnataal verlof versnelt;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tegen te gaan;

Or. en

Amendement 69
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt tegen te gaan 
alsook maatregelen voor sociale 
bescherming te nemen opdat zowel de 
beloning van vrouwen voor gelijk werk als 
hun sociale prestaties niet lager zijn dan die 
van mannen, en opdat de bescherming van 
het moederschap wordt gewaarborgd; 
verzoekt tevens dat de Raad de 
goedkeuring van de richtlijn inzake 
prenataal en postnataal verlof versnelt;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om alle vormen van 
discriminatie op de arbeidsmarkt , 
waaronder die van vrouwen, tegen te gaan 
alsook maatregelen voor sociale 
bescherming te nemen, opdat zowel de 
beloning van vrouwen voor gelijk werk als 
hun sociale prestaties niet lager zijn dan die 
van mannen, en opdat de bescherming van 
het moederschap wordt gewaarborgd, en 
maatregelen te nemen om het ontslaan 
van werknemers tijdens zwangerschap of 
moederschapsverlof te voorkomen; 
verzoekt tevens dat de Raad de 
goedkeuring van de richtlijn inzake 
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prenataal en postnataal verlof versnelt;

Or. en

Amendement 70
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen
op de arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te 
nemen opdat zowel de beloning van 
vrouwen voor gelijk werk als hun sociale 
prestaties niet lager zijn dan die van 
mannen, en opdat de bescherming van het 
moederschap wordt gewaarborgd; verzoekt 
tevens dat de Raad de goedkeuring van de 
richtlijn inzake prenataal en postnataal 
verlof versnelt;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te 
nemen opdat zowel de beloning van 
vrouwen voor gelijk werk als hun sociale 
prestaties niet zonder redenen lager zijn 
dan die van mannen, en opdat de 
bescherming van het moederschap wordt 
gewaarborgd; verzoekt tevens dat de Raad 
de goedkeuring van de richtlijn inzake 
prenataal en postnataal verlof versnelt;

Or. de

Amendement 71
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te 
nemen opdat zowel de beloning van 
vrouwen voor gelijk werk als hun sociale 
prestaties niet lager zijn dan die van 
mannen, en opdat de bescherming van het 
moederschap wordt gewaarborgd; verzoekt 
tevens dat de Raad de goedkeuring van de 

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te 
nemen opdat de sociale prestaties van 
vrouwen niet lager zijn dan die van 
mannen, en opdat de bescherming van het 
moederschap wordt gewaarborgd; verzoekt 
tevens dat de Raad de goedkeuring van de 
richtlijn inzake prenataal en postnataal 
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richtlijn inzake prenataal en postnataal 
verlof versnelt;

verlof versnelt;

Or. en

Amendement 72
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te
nemen opdat zowel de beloning van 
vrouwen voor gelijk werk als hun sociale 
prestaties niet lager zijn dan die van 
mannen, en opdat de bescherming van het 
moederschap wordt gewaarborgd; verzoekt 
tevens dat de Raad de goedkeuring van de 
richtlijn inzake prenataal en postnataal 
verlof versnelt;

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
maatregelen om discriminatie van vrouwen 
op de arbeidsmarkt tegen te gaan alsook 
maatregelen voor sociale bescherming te 
nemen opdat zowel de beloning van 
vrouwen voor gelijk werk als hun sociale 
prestaties, waaronder hun pensioenen,
niet lager zijn dan die van mannen, en 
opdat de bescherming van het moederschap 
wordt gewaarborgd; verzoekt tevens dat de 
Raad de goedkeuring van de richtlijn 
inzake prenataal en postnataal verlof 
versnelt;

Or. en

Amendement 73
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten om effectieve 
maatregelen te treffen tegen het gebrek 
aan sociale bescherming waarmee in 
kleine of zeer kleine familiebedrijven 
meewerkende verwanten en met name 
echtgenoten geconfronteerd zijn wegens 
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de onduidelijke en informele 
arbeidsverhoudingen.

Or. el

Amendement 74
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen en een 
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de 
nationale wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting;

Or. de

Amendement 75
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen en een
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de 
nationale wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting middels een 
adequaat socialezekerheidsstelsel;

Or. en
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Amendement 76
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen en een 
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de nationale 
wetgeving;

8. moedigt de lidstaten aan concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting op grond 
van verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de nationale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 77
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen en een
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de nationale 
wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de nationale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 78
Heinz K. Becker
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen en een 
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de 
nationale wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen of een in een collectieve 
overeenkomst vastgesteld inkomen en een 
socialezekerheidsstelsel, dat volledig onder 
de bevoegdheden van de afzonderlijke 
lidstaten valt;

Or. de

Amendement 79
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, met 
inbegrip van een adequaat 
minimuminkomen en een 
socialezekerheidsstelsel, op grond van 
verscheidene nationale praktijken: 
collectieve overeenkomsten of de nationale 
wetgeving;

8. verzoekt de lidstaten concrete 
maatregelen te treffen ter bestrijding van 
armoede en sociale uitsluiting, door te 
voorzien in een adequaat 
minimuminkomen en een 
socialezekerheidsstelsel, met name gericht 
op achtergestelde gemeenschappen en 
personen die het risico lopen in armoede 
te vervallen, waarbij de specifieke normen 
en het implementatiekader worden 
opgesteld op grond van verscheidene 
nationale praktijken: collectieve 
overeenkomsten of de nationale wetgeving;

Or. en

Amendement 80
Sari Essayah
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk en onzekere vormen van arbeid
te intensiveren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te 
garanderen; is bovendien van mening dat 
gevallen moeten worden veroordeeld 
waarin de gebruikelijke werving, om 
kosten te besparen, bewust wordt 
vervangen door atypische 
arbeidsovereenkomsten, waardoor 
tegelijkertijd de sociale zekerheid van de 
werknemers wordt beperkt;

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk te intensiveren en een adequate 
sociale bescherming voor alle werknemers 
te garanderen overeenkomstig de regels 
betreffende de nationale 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 81
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk en onzekere vormen van arbeid
te intensiveren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te 
garanderen; is bovendien van mening dat
gevallen moeten worden veroordeeld 
waarin de gebruikelijke werving, om 
kosten te besparen, bewust wordt 
vervangen door atypische 
arbeidsovereenkomsten, waardoor 
tegelijkertijd de sociale zekerheid van de 
werknemers wordt beperkt;

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk te intensiveren en een adequate 
sociale bescherming voor alle werknemers 
te garanderen; betreurt bovendien het 
misbruik van atypische 
arbeidsovereenkomsten om zo niet te 
hoeven voldoen aan de verplichtingen op 
het gebied van werkgelegenheid en sociale 
bescherming;

Or. en
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Amendement 82
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk en onzekere vormen van arbeid 
te intensiveren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te 
garanderen; is bovendien van mening dat 
gevallen moeten worden veroordeeld 
waarin de gebruikelijke werving, om 
kosten te besparen, bewust wordt 
vervangen door atypische 
arbeidsovereenkomsten, waardoor 
tegelijkertijd de sociale zekerheid van de 
werknemers wordt beperkt;

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk en onzekere vormen van arbeid 
te intensiveren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te 
garanderen, met name voor personen die 
een semi-officiële of onzekere baan 
hebben, waaronder ‘minibanen’ en 
onechte deeltijdbanen; is bovendien van 
mening dat gevallen moeten worden 
veroordeeld waarin de gebruikelijke 
werving, om kosten te besparen, bewust 
wordt vervangen door atypische 
arbeidsovereenkomsten, waardoor 
tegelijkertijd de sociale zekerheid van de 
werknemers wordt beperkt;

Or. en

Amendement 83
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. verzoekt de lidstaten de strijd tegen 
zwartwerk en onzekere vormen van arbeid 
te intensiveren en een adequate sociale 
bescherming voor alle werknemers te 
garanderen; is bovendien van mening dat 
gevallen moeten worden veroordeeld 
waarin de gebruikelijke werving, om 
kosten te besparen, bewust wordt 
vervangen door atypische 
arbeidsovereenkomsten, waardoor 
tegelijkertijd de sociale zekerheid van de 
werknemers wordt beperkt;

9. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)



PE522.823v03-00 44/76 AM\1008721NL.doc

NL

Or. de

Amendement 84
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. roept de lidstaten op om een betere 
administratieve samenwerking tussen de 
verschillende instellingen 
(arbeidsinspecties, belastingkantoren, 
gemeentelijke overheden en 
socialezekerheidsdiensten) op nationaal 
en Europees niveau te verzekeren, 
teneinde de tenuitvoerlegging van 
bepalingen van het arbeidsrecht van de 
Unie te vereenvoudigen en zodoende 
zwartwerk aan banden te leggen en de 
problemen ten gevolge van verschillen 
tussen de arbeidsregelgeving in de 
verschillende lidstaten efficiënter aan te 
pakken;

Or. lt

Amendement 85
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken 
en vestigt de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat, om misbruik met betrekking 
tot sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 

Schrappen
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van mening dat alle mobiele werknemers 
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

Or. en

Amendement 86
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken 
en vestigt de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat, om misbruik met betrekking 
tot sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers 
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

Schrappen

Or. de

Amendement 87
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken 
en vestigt de aandacht van de lidstaten op 

Schrappen
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het feit dat, om misbruik met betrekking 
tot sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers 
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

Or. de

Amendement 88
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken
en vestigt de aandacht van de lidstaten op 
het feit dat, om misbruik met betrekking 
tot sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers 
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

10. verzoekt de Commissie toezicht te 
houden op de implementatie van de 
socialezekerheidsstelsels en vestigt de 
aandacht van de lidstaten op het feit dat er 
geen discriminerende maatregelen voor 
sociale bescherming op mobiele 
werknemers mogen worden toegepast; is 
daarentegen van mening dat alle mobiele 
werknemers van dezelfde rechten op 
sociale zekerheid zouden moeten genieten 
en de mogelijkheid zouden moeten hebben 
zich te verzekeren;

Or. en

Amendement 89
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken en 
vestigt de aandacht van de lidstaten op het 
feit dat, om misbruik met betrekking tot 
sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken en 
vestigt de aandacht van de lidstaten op het 
feit dat geen discriminerende maatregelen 
voor sociale bescherming mogen worden 
toegepast op binnen de EU migrerende 
werknemers die in een andere lidstaat 
werken; is daarentegen van mening dat 
dergelijke migrerende werknemers met 
hetzelfde statuut van dezelfde rechten op 
sociale zekerheid zouden moeten genieten 
en de mogelijkheid zouden moeten hebben 
zich te verzekeren, zoals door iedere 
lidstaat is vastgesteld;

Or. en

Amendement 90
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken en 
vestigt de aandacht van de lidstaten op het 
feit dat, om misbruik met betrekking tot 
sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers 
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken en 
vestigt de aandacht van de lidstaten op het 
feit dat, om misbruik met betrekking tot 
sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers 
van adequate rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

Or. en
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Amendement 91
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken en 
vestigt de aandacht van de lidstaten op het 
feit dat, om misbruik met betrekking tot 
sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
mogen worden toegepast; is daarentegen 
van mening dat alle mobiele werknemers 
van dezelfde rechten op sociale zekerheid 
zouden moeten genieten en de 
mogelijkheid zouden moeten hebben zich 
te verzekeren;

10. verzoekt de Commissie de regelgeving 
ten aanzien van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te onderzoeken en 
vestigt de aandacht van de lidstaten op het 
feit dat, om misbruik met betrekking tot 
sociale prestaties te beperken, geen 
discriminerende maatregelen voor sociale 
bescherming op mobiele werknemers 
(inclusief grensarbeiders) mogen worden 
toegepast; is daarentegen van mening dat 
alle mobiele werknemers (inclusief 
grensarbeiders) van dezelfde rechten op 
sociale zekerheid zouden moeten genieten 
en de mogelijkheid zouden moeten hebben 
zich te verzekeren; voor werknemers, die 
in het kader van het vrij verkeer van 
diensten worden gedetacheerd, geldt dat 
zij voorafgaand aan hun detachering door 
hun werkgever geïnformeerd dienen te 
worden over de van toepassing zijnde 
loon- en andere arbeidsvoorwaarden 
overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 96/71/EG.

Or. nl

Amendement 92
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om een gezond evenwicht te 
vinden tussen zekerheid en flexibiliteit op 
de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een 
algemene tenuitvoerlegging van de 
beginselen inzake flexizekerheid, en om 
arbeidsmarktsegmentering aan te pakken 
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door adequate sociale bescherming te 
bieden aan mensen in overgangsperiodes 
of met deeltijdse of halftijdse 
arbeidsovereenkomsten en tegelijkertijd 
toegang te verschaffen tot kansen op 
opleiding;

Or. lt

Amendement 93
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of, vanuit het oogpunt van de Europese 
Unie, als gevolg van de recente 
veranderingen in de arbeidswetgeving van 
de lidstaten die de flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt beoogden te vergroten, de 
sociale zekerheid van de werknemers niet 
is beperkt en of de beginselen van 
flexibiliteit en zekerheid niet zijn 
geschonden;

Schrappen

Or. en

Amendement 94
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie te onderzoeken 
of, vanuit het oogpunt van de Europese 
Unie, als gevolg van de recente 
veranderingen in de arbeidswetgeving van 
de lidstaten die de flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt beoogden te vergroten, de 

Schrappen
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sociale zekerheid van de werknemers niet 
is beperkt en of de beginselen van 
flexibiliteit en zekerheid niet zijn 
geschonden;

Or. en

Amendement 95
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. benadrukt dat de economische 
crisis het in veel gevallen niet mogelijk 
heeft gemaakt om bij de 
arbeidsmarkthervormingen in de lidstaten 
een evenwicht te bereiken tussen 
flexibiliteit en arbeidszekerheid, met 
nadelige gevolgen voor zowel de  
duurzaamheid van de 
socialezekerheidsstelsels en de kwaliteit 
van hun sociale voorzieningen en voor de 
inkomens en productiviteit van de 
arbeidskrachten, alsook voor de reële 
economie en de sociale cohesie; dit 
ondermijnt de doelstellingen van de 
Europa 2020-strategie voor het behoud en 
de verhoging van de arbeidsparticipatie. 

Or. el

Amendement 96
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. betuigt krachtige steun aan de 
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voorgestelde instelling van een scorebord 
met belangrijke sociale en 
werkgelegenheidsindicatoren, hetgeen het 
begin kan zijn van de vaststelling van 
concrete ijkpunten in de vorm van een 
EU-niveau voor sociale bescherming; 

Or. en

Amendement 97
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
in al haar voorstellen de vier in de 
Agenda voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen op te nemen en 
in de jaarlijkse groeianalyse de 
doestellingen op te nemen die zijn 
vastgesteld in de aanbeveling van de IAO 
over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, opdat deze 
niveaus levenslang aan alle werknemers 
in Europa worden gewaarborgd;

Schrappen

Or. en

Amendement 98
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
in al haar voorstellen de vier in de 
Agenda voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen op te nemen en 
in de jaarlijkse groeianalyse de 

Schrappen
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doestellingen op te nemen die zijn 
vastgesteld in de aanbeveling van de IAO 
over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, opdat deze 
niveaus levenslang aan alle werknemers 
in Europa worden gewaarborgd;

Or. de

Amendement 99
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
in al haar voorstellen de vier in de 
Agenda voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen op te nemen en 
in de jaarlijkse groeianalyse de 
doestellingen op te nemen die zijn 
vastgesteld in de aanbeveling van de IAO 
over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, opdat deze 
niveaus levenslang aan alle werknemers 
in Europa worden gewaarborgd;

Schrappen

Or. en

Amendement 100
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
in al haar voorstellen de vier in de Agenda 
voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen op te nemen en
in de jaarlijkse groeianalyse de 

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
bij haar voorstellen de vier in de Agenda 
voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen en de 
doestellingen die zijn vastgesteld in de 
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doestellingen op te nemen die zijn 
vastgesteld in de aanbeveling van de IAO 
over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, opdat deze 
niveaus levenslang aan alle werknemers in 
Europa worden gewaarborgd;

aanbeveling van de IAO over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, in overweging te 
nemen, opdat deze niveaus levenslang aan 
alle werknemers in Europa worden 
gewaarborgd;

Or. en

Amendement 101
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
in al haar voorstellen de vier in de Agenda 
voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen op te nemen en 
in de jaarlijkse groeianalyse de 
doestellingen op te nemen die zijn 
vastgesteld in de aanbeveling van de IAO 
over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, opdat deze 
niveaus levenslang aan alle werknemers in 
Europa worden gewaarborgd;

12. dringt er bij de Commissie op aan om 
in al haar voorstellen de vier in de Agenda 
voor waardig werk van de IAO 
vastgestelde doelstellingen op te nemen en 
in de jaarlijkse groeianalyse de 
doestellingen op te nemen die zijn 
vastgesteld in de aanbeveling van de IAO 
over de nationale 
socialezekerheidsniveaus, opdat deze 
niveaus aan alle werknemers in Europa 
worden gewaarborgd;

Or. de

Amendement 102
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont dat werkzaamheid als 
zelfstandige absoluut dient te worden 
erkend als maatregel voor flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt ter bevordering van het 

13. beklemtoont dat vrijwillige 
werkzaamheid als zelfstandige absoluut 
dient te worden erkend als mogelijke 
werkgelegenheid die kan leiden tot het 
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scheppen van banen en terugdringing van 
de werkloosheid en dat de positieve 
ontwikkeling ervan vergezeld moet gaan 
van adequate maatregelen voor sociale 
bescherming van zelfstandigen;

scheppen van banen en terugdringing van 
de werkloosheid, en beklemtoont dat 
werkzaamheid als zelfstandige vergezeld 
moet gaan van adequate maatregelen voor 
sociale bescherming van zelfstandigen;

Or. en

Amendement 103
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. beklemtoont dat werkzaamheid als 
zelfstandige absoluut dient te worden 
erkend als maatregel voor flexibiliteit van 
de arbeidsmarkt ter bevordering van het 
scheppen van banen en terugdringing van 
de werkloosheid en dat de positieve 
ontwikkeling ervan vergezeld moet gaan 
van adequate maatregelen voor sociale 
bescherming van zelfstandigen;

13. beklemtoont dat werkzaamheid als 
zelfstandige absoluut dient te worden 
erkend als een type werkgelegenheid dat 
zorgt voor bevordering van het scheppen 
van banen en terugdringing van de 
werkloosheid en dat de positieve 
ontwikkeling ervan vergezeld dient te gaan 
van adequate maatregelen voor sociale 
bescherming van zelfstandigen, zoals in de 
nationale wetgevingen van de lidstaten is 
vastgelegd;

Or. en

Amendement 104
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de combinatie van werk en 
zorgverantwoordelijkheid te 
vergemakkelijken door werknemers 
flexibele werktijden en werkplekken te 
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bieden teneinde te voorkomen dat zij geen 
andere mogelijkheid voor flexibiliteit 
hebben dan als economisch afhankelijke 
zelfstandige te gaan werken;

Or. en

Amendement 105
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te waarborgen dat alle 
werknemers en zelfstandigen toegang 
hebben tot levenslang leren middels 
herverdeling van de bestaande financiële 
steun op nationaal en EU-niveau van 
uitsluitend werknemers met een vast 
contract naar werknemers met iedere 
vorm van contract en zelfstandigen;

Or. en

Amendement 106
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. verzoekt de sociale partners, de 
Commissie en de lidstaten te onderzoeken 
of en hoe zelfstandigen moeten worden 
betrokken bij collectieve 
onderhandelingen, waaronder specifieke 
strategieën om de belangen van 
zelfstandigen te behartigen in gevallen 
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waarin het vakbonden krachtens 
nationale wetgeving verboden is om 
zelfstandigen te vertegenwoordigen, 
alsook strategieën om de 
vertegenwoordiging van de belangen van 
zelfstandigen te verbeteren;

Or. en

Amendement 107
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt de noodzaak te beschikken 
over bijgewerkte statistische informatie die 
uitvoeriger is dan de momenteel 
beschikbare gegevens en die gebruikt zou 
kunnen worden in verschillende aspecten 
van het toezicht op en de evaluatie van het 
economische belang van zelfstandigen en
hun verschillende groepen, alsook de 
plaats op de arbeidsmarkt per sector, 
sociaal statuut, leeftijd en geslacht;

14. benadrukt de noodzaak te beschikken 
over bijgewerkte statistische informatie die 
uitvoeriger is dan de momenteel 
beschikbare gegevens en die gebruikt zou 
kunnen worden in verschillende aspecten 
van het toezicht op en de evaluatie van het 
economische belang van zelfstandigen en
werkzaamheid als zelfstandige;

Or. en

Amendement 108
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt de noodzaak te beschikken 
over bijgewerkte statistische informatie die 
uitvoeriger is dan de momenteel 
beschikbare gegevens en die gebruikt zou 
kunnen worden in verschillende aspecten 
van het toezicht op en de evaluatie van het 

14. benadrukt de noodzaak te beschikken 
over bijgewerkte statistische informatie die 
uitvoeriger is dan de momenteel 
beschikbare gegevens en die gebruikt zou 
kunnen worden in verschillende aspecten 
van het toezicht op en de evaluatie van het 
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economische belang van zelfstandigen en 
hun verschillende groepen, alsook de 
plaats op de arbeidsmarkt per sector, 
sociaal statuut, leeftijd en geslacht;

economische belang van zelfstandigen en 
hun verschillende groepen;

Or. en

Amendement 109
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt de noodzaak te beschikken 
over bijgewerkte statistische informatie die 
uitvoeriger is dan de momenteel 
beschikbare gegevens en die gebruikt zou 
kunnen worden in verschillende aspecten 
van het toezicht op en de evaluatie van het 
economische belang van zelfstandigen en 
hun verschillende groepen, alsook de plaats 
op de arbeidsmarkt per sector, sociaal 
statuut, leeftijd en geslacht;

14. benadrukt de noodzaak te beschikken 
over bijgewerkte statistische informatie die 
uitvoeriger is dan de momenteel 
beschikbare gegevens en die gebruikt zou 
kunnen worden in verschillende aspecten 
van het toezicht op en de evaluatie van het 
economische belang van zelfstandigen en 
hun verschillende groepen en afhankelijke 
vrijwillige en onvrijwillige zelfstandigen, 
alsook de plaats op de arbeidsmarkt per 
sector, sociaal statuut, leeftijd en geslacht,
en verlangt dat er vragen worden 
opgenomen in de Europese 
arbeidskrachtenenquête over afhankelijke 
werkzaamheid als zelfstandige;

Or. en

Amendement 110
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een duidelijke definitie van

Schrappen
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werkzaamheid als zelfstandige de 
coördinatie van de sociale zekerheid van 
zelfstandigen tussen de lidstaten 
aanzienlijk bemoeilijkt en bijgevolg het 
vrije verkeer van werknemers kan 
beperken;

Or. en

Amendement 111
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een duidelijke definitie van 
werkzaamheid als zelfstandige de 
coördinatie van de sociale zekerheid van 
zelfstandigen tussen de lidstaten 
aanzienlijk bemoeilijkt en bijgevolg het 
vrije verkeer van werknemers kan 
beperken;

15. vestigt de aandacht op het feit dat door 
het ontbreken van duidelijke nationale 
definities van werkzaamheid als 
zelfstandige het risico voor EU-
werknemers op schijnzelfstandigheid 
groter wordt, en hun toegang tot adequate 
sociale zekerheid belemmerd wordt;

Or. en

Amendement 112
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een duidelijke definitie van 
werkzaamheid als zelfstandige de
coördinatie van de sociale zekerheid van 
zelfstandigen tussen de lidstaten 
aanzienlijk bemoeilijkt en bijgevolg het 
vrije verkeer van werknemers kan

15. vestigt de aandacht op het feit dat er 
een oplossing nodig is voor de verschillen 
onder de lidstaten in het statuut 
werkzaamheid als zelfstandige ter 
verbetering van de coördinatie van de 
sociale zekerheid van zelfstandigen 
teneinde het vrije verkeer van werknemers 
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beperken; niet te beperken;

Or. en

Amendement 113
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een duidelijke definitie van 
werkzaamheid als zelfstandige de 
coördinatie van de sociale zekerheid van 
zelfstandigen tussen de lidstaten 
aanzienlijk bemoeilijkt en bijgevolg het 
vrije verkeer van werknemers kan 
beperken;

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een duidelijke definitie van 
werkzaamheid als zelfstandige de 
coördinatie van de sociale zekerheid van 
zelfstandigen tussen de lidstaten kan 
bemoeilijken; benadrukt dat de definitie 
van werkzaamheid als zelfstandige niet 
mag worden gelijkgesteld aan de definitie 
van zelfstandigheid; 

Or. de

Amendement 114
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een duidelijke definitie van 
werkzaamheid als zelfstandige de 
coördinatie van de sociale zekerheid van 
zelfstandigen tussen de lidstaten 
aanzienlijk bemoeilijkt en bijgevolg het 
vrije verkeer van werknemers kan 
beperken;

15. vestigt de aandacht op het feit dat het 
ontbreken van een voldoende duidelijke 
definitie van werkzaamheid als 
zelfstandige de coördinatie van de sociale 
zekerheid van zelfstandigen tussen de 
lidstaten aanzienlijk bemoeilijkt en 
bijgevolg het vrije verkeer van werknemers 
kan beperken;

Or. de
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Amendement 115
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus 
het arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus 
het arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 

16. verzoekt de Commissie uitwisselingen 
tussen de lidstaten te bevorderen om tot 
een gemeenschappelijk inzicht te komen 
over wat er met werkzaamheid als 
zelfstandige en schijnzelfstandigheid 
wordt bedoeld; beklemtoont echter dat de 
lidstaat waarin het werk wordt uitgevoerd, 
juridisch bevoegd moet blijven om het 
statuut van werknemer of zelfstandige 
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arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

vast te stellen; 

Or. en

Amendement 117
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus 
het arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

16. verzoekt de Commissie, in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, een 
conceptueel kader uit te werken van 
verschillende vormen van werk;

Or. de

Amendement 118
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus 
het arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

16. verzoekt de Commissie richtsnoeren 
op te stellen voor de verschillende vormen 
van atypisch werk, waaronder 
werkzaamheid als zelfstandige, om de 
lidstaten bij te staan bij het correct 
toepassen van de relevante 
arbeidswetgeving en de maatregelen 
betreffende sociale bescherming op 
werknemers die als zodanig werkzaam 
zijn; is van mening dat tevens 
schijnzelfstandigheid door de lidstaten 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden aangetoond;

Or. en

Amendement 119
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus het 
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat
werkgevers moeten worden bestraft indien 

16. verzoekt de lidstaten te voorzien in een
juridische definitie van de aard en de 
verschillende vormen van atypisch werk in 
het algemeen en van zelfstandige 
werkzaamheden als het meest verbreide 
element ervan, waarbij aldus het 
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; verzoekt 
de lidstaten schijnzelfstandigheid duidelijk 
te definiëren en werkgevers te bestraffen
indien dergelijke gevallen worden 
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dergelijke gevallen worden vastgesteld; vastgesteld;

Or. en

Amendement 120
Danuta Jazłowiecka

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus het 
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus het
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid wordt vastgesteld om de 
sociale zekerheid van zelfstandigen naar 
behoren te reglementeren; is van mening 
dat tevens schijnzelfstandigheid duidelijk 
moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 120
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
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atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus het 
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus het 
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;
met het oog op het voorkomen van deze 
individuele gevallen van een valse status 
van zelfstandige worden lidstaten in staat 
gesteld om een uitgebreid stelsel van 
preventie- en controlemaatregelen in te 
stellen.

Or. nl

Amendement 121
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan, waarbij aldus het 
arbeidsrecht en de maatregelen voor 
sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 

16. verzoekt de Commissie een 
conceptueel kader uit te werken dat 
voorziet in de juridische definitie van de 
aard en de verschillende vormen van 
atypisch werk in het algemeen en van 
zelfstandige werkzaamheden als het meest 
verbreide element ervan; meent in het 
bijzonder dat de concepten 'economisch 
afhankelijke tewerkstelling' en 
'economisch afhankelijke zelfstandige' 
verder op nationaal en Europees niveau 
moeten worden verduidelijkt, waarbij 
aldus het arbeidsrecht en de maatregelen 
voor sociale bescherming naargelang de 
arbeidsvormen ervan worden toegepast en 
de mogelijkheid om de sociale zekerheid 
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dergelijke gevallen worden vastgesteld; van zelfstandigen naar behoren te 
reglementeren wordt overwogen; is van 
mening dat tevens schijnzelfstandigheid 
duidelijk moet worden gedefinieerd en dat 
werkgevers moeten worden bestraft indien 
dergelijke gevallen worden vastgesteld;

Or. lt

Amendement 123
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop 
toe te zien dat werkzaamheid als 
zelfstandige geen hulpmiddel voor 
oneerlijke concurrentie wordt noch een 
middel om werknemers te beletten sociale 
zekerheid en arbeidsbescherming te 
genieten, en dat de sociale en 
arbeidsrechten van zelfstandigen zo min 
mogelijk van hun statuut afhangen: van 
werknemer of zelfstandige; verlangt 
anderzijds dat het op een lijn stellen van 
zelfstandigen met werknemers vermeden 
moet worden om de voordelen van 
werkzaamheid als zelfstandige en van de 
economische activiteit van een zodanige 
aard te behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

17. verlangt dat het op een lijn stellen van 
zelfstandigen met werknemers vermeden 
moet worden om de voordelen van 
werkzaamheid als zelfstandige en van de 
economische activiteit van een zodanige 
aard te behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 124
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop 
toe te zien dat werkzaamheid als 
zelfstandige geen hulpmiddel voor 
oneerlijke concurrentie wordt noch een 
middel om werknemers te beletten sociale 
zekerheid en arbeidsbescherming te 
genieten, en dat de sociale en 
arbeidsrechten van zelfstandigen zo min 
mogelijk van hun statuut afhangen: van 
werknemer of zelfstandige; verlangt 
anderzijds dat het op een lijn stellen van 
zelfstandigen met werknemers vermeden 
moet worden om de voordelen van 
werkzaamheid als zelfstandige en van de 
economische activiteit van een zodanige 
aard te behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap 
en de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

17. dringt er bij de lidstaten nadrukkelijk 
op aan schijnzelfstandigheid te bestrijden;

Or. de

Amendement 125
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop toe 
te zien dat werkzaamheid als zelfstandige 
geen hulpmiddel voor oneerlijke 
concurrentie wordt noch een middel om 
werknemers te beletten sociale zekerheid 
en arbeidsbescherming te genieten, en dat 
de sociale en arbeidsrechten van
zelfstandigen zo min mogelijk van hun 
statuut afhangen: van werknemer of 
zelfstandige; verlangt anderzijds dat het op 
een lijn stellen van zelfstandigen met 
werknemers vermeden moet worden om de 
voordelen van werkzaamheid als 
zelfstandige en van de economische 

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop toe 
te zien dat werkzaamheid als zelfstandige 
geen middel wordt om werknemers te 
beletten sociale zekerheid en 
arbeidsbescherming te genieten, en dat 
zelfstandigen adequate sociale en 
arbeidsrechten genieten; verlangt 
anderzijds dat het op een lijn stellen van 
zelfstandigen met werknemers vermeden 
moet worden om de voordelen van 
werkzaamheid als zelfstandige en van de 
economische activiteit van een zodanige 
aard te behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
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activiteit van een zodanige aard te 
behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 126
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop toe 
te zien dat werkzaamheid als zelfstandige 
geen hulpmiddel voor oneerlijke 
concurrentie wordt noch een middel om 
werknemers te beletten sociale zekerheid 
en arbeidsbescherming te genieten, en dat 
de sociale en arbeidsrechten van 
zelfstandigen zo min mogelijk van hun 
statuut afhangen: van werknemer of 
zelfstandige; verlangt anderzijds dat het op 
een lijn stellen van zelfstandigen met 
werknemers vermeden moet worden om de 
voordelen van werkzaamheid als 
zelfstandige en van de economische 
activiteit van een zodanige aard te 
behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop toe 
te zien dat werkzaamheid als zelfstandige 
geen hulpmiddel voor oneerlijke 
concurrentie wordt noch een middel om 
werknemers te beletten sociale zekerheid 
en arbeidsbescherming te genieten, en dat 
de sociale en arbeidsrechten van 
zelfstandigen zo min mogelijk van hun 
statuut afhangen: van werknemer of 
zelfstandige; verlangt anderzijds dat het op 
een lijn stellen van zelfstandigen met 
werknemers niet wordt gerechtvaardigd
om de voordelen van werkzaamheid als 
zelfstandige en van de economische 
activiteit van een zodanige aard te 
behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

Or. de

Amendement 127
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17



PE522.823v03-00 68/76 AM\1008721NL.doc

NL

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop toe 
te zien dat werkzaamheid als zelfstandige 
geen hulpmiddel voor oneerlijke 
concurrentie wordt noch een middel om 
werknemers te beletten sociale zekerheid 
en arbeidsbescherming te genieten, en dat 
de sociale en arbeidsrechten van 
zelfstandigen zo min mogelijk van hun 
statuut afhangen: van werknemer of 
zelfstandige; verlangt anderzijds dat het op 
een lijn stellen van zelfstandigen met 
werknemers vermeden moet worden om de 
voordelen van werkzaamheid als 
zelfstandige en van de economische 
activiteit van een zodanige aard te 
behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

17. dringt er bij de lidstaten op aan erop toe 
te zien dat werkzaamheid als zelfstandige 
geen hulpmiddel voor oneerlijke 
concurrentie wordt, noch een middel om 
werknemers te beletten sociale zekerheid 
en arbeidsbescherming te genieten, noch 
een middel voor werkgevers om 
arbeidswetgeving en wetgeving inzake 
sociale zekerheid te omzeilen, en dat de 
sociale en arbeidsrechten van zelfstandigen 
zo min mogelijk van hun statuut afhangen: 
van werknemer of zelfstandige; verlangt 
anderzijds dat het op een lijn stellen van 
zelfstandigen met werknemers vermeden 
moet worden om de voordelen van 
werkzaamheid als zelfstandige en van de 
economische activiteit van een zodanige 
aard te behouden en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van het ondernemerschap en 
de verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening;

Or. en

Amendement 128
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. moedigt de sociale partners aan 
beste praktijken tussen vakbonden en 
beroepsorganisaties uit te wisselen over 
aan zelfstandigen geleverde diensten, het 
bestrijden van schijnzelfstandigheid, en 
het organiseren van zelfstandigen voor 
eigen rekening.

Or. en
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Amendement 129
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. verzoekt de sociale partners, de 
Commissie en de lidstaten te onderzoeken 
of en hoe zelfstandigen moeten worden 
betrokken bij collectieve 
onderhandelingen, waaronder specifieke 
strategieën om de belangen van 
zelfstandigen te behartigen in gevallen 
waarin het vakbonden krachtens 
nationale wetgeving verboden is om 
zelfstandigen te vertegenwoordigen,

Or. en

Amendement 130
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten de sociale 
bescherming ten aanzien van pensioen, 
invaliditeit, moederschaps-
/vaderschapsverlof en werkloosheid te 
ontwikkelen, zodat zij beter op 
zelfstandigen is afgestemd, met name op 
degenen wiens arbeid gelijkaardig is aan 
die van werknemers;

18. verzoekt de lidstaten, indien 
noodzakelijk, de sociale bescherming ten 
aanzien van pensioen, invaliditeit, 
moederschaps-/vaderschapsverlof en 
werkloosheid te ontwikkelen, zodat zij 
beter op zelfstandigen is afgestemd;

Or. de
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Amendement 131
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten de sociale 
bescherming ten aanzien van pensioen, 
invaliditeit, moederschaps-
/vaderschapsverlof en werkloosheid te 
ontwikkelen, zodat zij beter op 
zelfstandigen is afgestemd, met name op 
degenen wiens arbeid gelijkaardig is aan 
die van werknemers;

18. verzoekt de lidstaten de sociale 
bescherming ten aanzien van pensioen, 
invaliditeit en werkloosheid te 
ontwikkelen, zodat zij beter op 
zelfstandigen is afgestemd;

Or. en

Amendement 132
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de lidstaten de sociale 
bescherming ten aanzien van pensioen, 
invaliditeit, moederschaps-
/vaderschapsverlof en werkloosheid te 
ontwikkelen, zodat zij beter op 
zelfstandigen is afgestemd, met name op 
degenen wiens arbeid gelijkaardig is aan 
die van werknemers;

18. verzoekt de lidstaten de sociale 
bescherming ten aanzien van pensioen, 
invaliditeit, moederschaps-
/vaderschapsverlof en werkloosheid, 
wanneer dit nog niet is gebeurd, aan te 
passen aan de EU-norm, zodat zij beter op 
zelfstandigen is afgestemd en gelijk is aan 
een norm voor werknemers;

Or. de

Amendement 133
Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om het recht op sociale zekerheid 
en sociale bescherming te verbinden aan 
de persoon in plaats van aan de 
arbeidsovereenkomst waardoor een 
behoorlijke sociale bescherming voor 
iedereen mogelijk is, inclusief 
zelfstandigen en werknemers, ongeacht de 
soort overeenkomst of de arbeidspositie;

Or. en

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. spoort de lidstaten ertoe aan om in 
samenwerking met de sociale partners een 
kader voor toereikende sociale 
bescherming van zelfstandigen uit te 
werken op basis van reciprociteit en het 
antidiscriminatiebeginsel, waarbij in het 
bijzonder ervoor dient te worden gezorgd 
dat enerzijds geen nieuwe hinderpalen 
worden opgeworpen voor zelfstandige
arbeid door bijvoorbeeld een toename van 
de bureaucratische rompslomp en 
anderzijds de voordelen van zelfstandige 
arbeid worden behouden.

Or. el

Amendement 135
Vilija Blinkevičiūtė

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat niet enkel 
zelfstandigen maar ook hun echtgenoten 
(partners) en meewerkende gezinsleden 
sociale bescherming moet worden 
geboden;

Or. lt

Amendement 136
Malika Benarab-Attou, Marije Cornelissen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de lidstaten om 
groepsverzekeringen voor 
arbeidsongevallen en beroepsziekten te 
bevorderen en te steunen; doet een beroep 
op de lidstaten om de toegang tot 
collectieve en op solidariteit gebaseerde 
verzekerings- en pensioenregelingen voor 
zelfstandigen te waarborgen;

Or. en

Amendement 137
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
erop toe te zien dat degenen die de status 
van zelfstandige wensen te verwerven, 
verplicht relevante informatie ontvangen
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 

19. verzoekt de lidstaten voor degenen die 
de status van zelfstandige wensen te 
verwerven, relevante informatie 
beschikbaar te stellen over de wijzigingen 
van hun sociale bescherming en van hun 
arbeidsrecht, alsook andere aan hun 
economische activiteit gerelateerde rechten 
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activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien;

en verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien;

Or. en

Amendement 138
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
erop toe te zien dat degenen die de status 
van zelfstandige wensen te verwerven, 
verplicht relevante informatie ontvangen
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 
activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien;

19. verzoekt de lidstaten degenen die de 
status van zelfstandige wensen te 
verwerven, relevante informatie te 
verstrekken over de wijzigingen van hun 
sociale bescherming, alsook andere aan 
hun economische activiteit gerelateerde 
rechten en verplichtingen die uit de 
verwerving van deze status zullen 
voortvloeien;

Or. en

Amendement 139
Thomas Mann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
erop toe te zien dat degenen die de status 
van zelfstandige wensen te verwerven, 
verplicht relevante informatie ontvangen 
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 
activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
er, indien nodig, op toe te zien dat degenen 
die de status van zelfstandige wensen te 
verwerven, relevante informatie ontvangen 
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 
activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 
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deze status zullen voortvloeien; deze status zullen voortvloeien;

Or. de

Amendement 140
Csaba Sógor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie
erop toe te zien dat degenen die de status 
van zelfstandige wensen te verwerven, 
verplicht relevante informatie ontvangen 
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 
activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien;

19. verzoekt de lidstaten erop toe te zien 
dat degenen die de status van zelfstandige 
wensen te verwerven, verplicht relevante 
informatie ontvangen over de wijzigingen 
van hun sociale bescherming en van hun 
arbeidsrecht, alsook andere aan hun 
economische activiteit gerelateerde rechten 
en verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien;

Or. en

Amendement 141
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
erop toe te zien dat degenen die de status 
van zelfstandige wensen te verwerven, 
verplicht relevante informatie ontvangen 
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 
activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien;

19. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
erop toe te zien dat degenen die de status 
van zelfstandige wensen te verwerven, 
verplicht relevante informatie ontvangen 
over de wijzigingen van hun sociale 
bescherming en van hun arbeidsrecht, 
alsook andere aan hun economische 
activiteit gerelateerde rechten en 
verplichtingen die uit de verwerving van 
deze status zullen voortvloeien; in het 
bijzonder moeten zelfstandigen worden 
geïnformeerd over hun rechten en 
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plichten in het geval van migratie, 
immigratie en grensoverschrijdende 
arbeid.

Or. nl

Amendement 142
Heinz K. Becker

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de sociale partners te betrekken bij een 
proces ter ontwikkeling en modernisering 
van de sociale bescherming en om de 
sociale dialoog op Europees en nationaal 
niveau uit te bouwen; verzoekt tevens dat 
de sociale partners vraagstukken omtrent 
arbeidsrechten en sociale bescherming van 
zelfstandigen op de agenda zetten;

20. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 143
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de sociale partners te betrekken bij een 
proces ter ontwikkeling en modernisering 
van de sociale bescherming en om de 
sociale dialoog op Europees en nationaal 
niveau uit te bouwen; verzoekt tevens dat 
de sociale partners vraagstukken omtrent 
arbeidsrechten en sociale bescherming 
van zelfstandigen op de agenda zetten;

20. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de sociale partners te betrekken bij een 
proces ter ontwikkeling en modernisering 
van de sociale bescherming en om de 
sociale dialoog op Europees en nationaal 
niveau uit te bouwen;

Or. en
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Amendement 144
Phil Bennion

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de sociale partners te betrekken bij een 
proces ter ontwikkeling en modernisering 
van de sociale bescherming en om de 
sociale dialoog op Europees en nationaal 
niveau uit te bouwen; verzoekt tevens dat 
de sociale partners vraagstukken omtrent 
arbeidsrechten en sociale bescherming van 
zelfstandigen op de agenda zetten;

20. verzoekt de lidstaten en de Commissie 
om de sociale partners waar nodig te 
betrekken bij een proces ter ontwikkeling 
en modernisering van de sociale 
bescherming en om de sociale dialoog op 
Europees en nationaal niveau aangaande 
deze kwestie, en wanneer nationale 
wetgeving en praktijken hierin voorzien,
uit te bouwen; verzoekt tevens dat de 
sociale partners vraagstukken omtrent 
arbeidsrechten en sociale bescherming van 
zelfstandigen op de agenda zetten;

Or. en


