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Amendement 5
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een besluit van de Raad
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In zijn conclusies van 28 juni 2013 
heeft de Europese Raad erop gewezen dat 
de sociale dimensie van de EMU moet 
worden versterkt en de centrale rol van de 
sociale partners en de sociale dialoog in dit 
kader benadrukt. Dienovereenkomstig is de 
Commissie in haar mededeling
(COM(2013) 690 final) van 2 oktober 2013 
over de sociale dimensie van de EMU 
ingegaan op het bevorderen van de sociale 
dialoog op nationaal en op Europees 
niveau en heeft zij daarin een voorstel 
aangekondigd tot herziening van het besluit 
van de Raad van 2003.

(8) In zijn conclusies van 28 juni 2013 
heeft de Europese Raad erop gewezen dat 
de sociale dimensie van de EMU moet 
worden versterkt en de centrale rol van de 
sociale partners en de sociale dialoog in dit 
kader benadrukt. Dienovereenkomstig is de 
Commissie in haar mededeling
(COM(2013) 690 final) van 2 oktober 2013 
over de sociale dimensie van de EMU 
ingegaan op het bevorderen van de sociale 
dialoog op nationaal en op Europees 
niveau, heeft zij daarin een voorstel 
aangekondigd tot herziening van het besluit 
van de Raad van 2003, en heeft zij daarin 
de tripartiete sociale top een belangrijke 
gelegenheid genoemd om de sociale 
partners te betrekken bij het Europees 
semester.

Or. en

Amendement 6
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een besluit van de Raad
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In de verklaring van de Europese 
sociale partners van 24 oktober 2013 over 
de deelname van de sociale partners aan 
het Europees economisch bestuur 
bevestigen de Europese sociale partners 
hun steun voor de tripartiete sociale top 
voor groei en werkgelegenheid en vragen 
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zij om een coherent proces van 
raadpleging van de sociale partners in de 
context van het Europees semester.

Or. en

Amendement 7
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een besluit van de Raad
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Voor het Europees Parlement is 
een rol weggelegd bij de vaststelling van 
het werkgelegenheidsbeleid en alle 
aspecten van het sociale beleid, de 
beroepsopleiding en het vrije verkeer van 
werknemers en gepensioneerden in de 
Europese Unie.

Or. en

Amendement 8
Karima Delli
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tripartiete top voor groei en 
werkgelegenheid heeft tot taak om, met 
inachtneming van het Verdrag en van de 
bevoegdheden van de instellingen en 
organen van de Unie, op permanente basis 
het overleg van de Raad en de Commissie 
met de sociale partners te verzekeren.
Aldus worden de sociale partners in staat 
gesteld om op Europees niveau, in het 
kader van hun sociale dialoog, een bijdrage 
te leveren aan de verschillende onderdelen 

De tripartiete top voor groei en 
werkgelegenheid heeft tot taak om, met 
inachtneming van het Verdrag en van de 
bevoegdheden van de instellingen en 
organen van de Unie, op permanente basis 
het overleg van de Raad en de Commissie 
met de sociale partners te verzekeren en te 
zorgen voor de coördinatie van hun 
strategieën met het oog op een hoog 
niveau van kwalitatief hoogwaardige en 
duurzame werkgelegenheid. Aldus worden 
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van de strategie voor groei en 
werkgelegenheid van de Unie. De top 
baseert zich daarbij op de voorbereidende 
werkzaamheden en besprekingen van de 
Raad, de Commissie en de sociale partners 
die in de verschillende overlegfora 
plaatsvinden met betrekking tot 
economische, sociale en 
werkgelegenheidskwesties.

de sociale partners in staat gesteld om op 
Europees niveau, in het kader van hun 
sociale dialoog, een bijdrage te leveren aan 
de verschillende onderdelen van de 
strategie voor groei en werkgelegenheid 
van de Unie. De top baseert zich daarbij op 
de voorbereidende werkzaamheden en 
besprekingen van de Raad, de Commissie 
en de sociale partners die in de 
verschillende overlegfora plaatsvinden met 
betrekking tot economische, sociale en 
werkgelegenheidskwesties.

Or. en

Amendement 9
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De tripartiete top voor groei en 
werkgelegenheid heeft tot taak om, met 
inachtneming van het Verdrag en van de 
bevoegdheden van de instellingen en 
organen van de Unie, op permanente basis 
het overleg van de Raad en de Commissie 
met de sociale partners te verzekeren.
Aldus worden de sociale partners in staat 
gesteld om op Europees niveau, in het 
kader van hun sociale dialoog, een bijdrage 
te leveren aan de verschillende onderdelen 
van de strategie voor groei en 
werkgelegenheid van de Unie. De top 
baseert zich daarbij op de voorbereidende 
werkzaamheden en besprekingen van de 
Raad, de Commissie en de sociale partners 
die in de verschillende overlegfora 
plaatsvinden met betrekking tot 
economische, sociale en 
werkgelegenheidskwesties.

De tripartiete top voor groei en 
werkgelegenheid heeft tot taak om, met 
inachtneming van het Verdrag en van de 
bevoegdheden van de instellingen en 
organen van de Unie, op permanente basis 
het overleg van de Raad en de Commissie 
met de sociale partners te verzekeren.
Aldus worden de sociale partners in staat 
gesteld om op Europees niveau, in het 
kader van hun sociale dialoog en hun 
deskundigheid, een bijdrage te leveren aan 
de verschillende onderdelen van de 
strategie voor groei en werkgelegenheid 
van de Unie. De top baseert zich daarbij op 
de voorbereidende werkzaamheden en 
besprekingen van de Raad, de Commissie 
en de sociale partners die in de 
verschillende overlegfora plaatsvinden met 
betrekking tot economische, sociale en 
werkgelegenheidskwesties.

Or. en
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Amendement 10
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 2– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De top bestaat uit de voorzitter van de 
Europese Raad, het fungerend 
voorzitterschap en de twee volgende 
voorzitterschappen van de Raad, de 
Commissie en de sociale partners, die op 
het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn.
De ministers van deze drie 
voorzitterschappen en de commissaris 
bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken nemen eveneens aan de top deel.
Afhankelijk van de agenda kunnen ook 
andere ministers van deze drie 
voorzitterschappen en andere leden van de 
Commissie worden uitgenodigd.

1. De top bestaat uit de voorzitter van de 
Europese Raad, het fungerend 
voorzitterschap en de twee volgende 
voorzitterschappen van de Raad, de 
Commissie en de sociale partners, die op 
het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn.
De ministers van deze drie 
voorzitterschappen en de commissaris 
bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken nemen eveneens aan de top deel.
Afhankelijk van de agenda kunnen ook 
andere ministers van deze drie 
voorzitterschappen en andere leden van de 
Commissie worden uitgenodigd. Een 
delegatie van leden van het Europees 
Parlement zal als waarnemer voor de top 
worden uitgenodigd.

Or. en

Amendement 11
Heinz K. Becker

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De technische coördinatie van de delegatie 
van de werknemers wordt verzorgd door 
het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV) en die van de 
delegatie van de werkgevers door de 
Europese ondernemingsorganisatie
(BUSINESSEUROPE). Het EVV en 
BUSINESSEUROPE houden in hun 

De technische coördinatie van de delegatie 
van de werknemers wordt verzorgd door 
het Europees Verbond van 
Vakverenigingen (EVV) en die van de 
delegatie van de werkgevers door de 
Europese ondernemingsorganisatie
(BUSINESSEUROPE). Het EVV en 
BUSINESSEUROPE houden in hun 
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bijdragen ten volle rekening met de 
standpunten van de specifieke en 
brancheorganisaties en nemen eventueel
vertegenwoordigers van enkele van die 
organisaties in hun delegaties op.

bijdragen ten volle rekening met de 
standpunten van de specifieke en 
brancheorganisaties en nemen 
vertegenwoordigers van enkele van die 
organisaties in hun delegaties op.

Or. en

Motivering

Het is van groot belang de samenwerking tussen de Europese sociale partners te intensiveren 
en ervoor te zorgen dat in de bijdragen ten volle rekening wordt gehouden met de 
vertegenwoordigers van beide zijden (werkgevers en werknemers). Een systeem van 
gelijkstelling blijkt in Oostenrijk al lang goed te werken en moet dan ook op Europees niveau 
als te volgen voorbeeld dienen.

Amendement 12
Marian Harkin

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke delegatie bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Europese 
bedrijfstakoverkoepelende organisaties, die 
op Europees niveau hetzij algemene 
belangen, hetzij specifieke belangen van 
leidinggevend personeel en management 
en kleine en middelgrote ondernemingen
behartigen.

Elke delegatie bestaat uit 
vertegenwoordigers van de Europese 
bedrijfstakoverkoepelende organisaties, die 
op Europees niveau hetzij algemene 
belangen, hetzij specifieke belangen van 
leidinggevend personeel en management 
en kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen behartigen.

Or. en

Amendement 13
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 3– lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Over de te bespreken thema's wordt 
binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal 
Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken van gedachten 
gewisseld.

2. Over de te bespreken thema's wordt 
binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal 
Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken van gedachten 
gewisseld, zo nodig op basis van een 
bijdrage van al zijn voorbereidende 
instanties.

Or. en

Amendement 14
Claudette Abela Baldacchino

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De co-voorzitters maken een samenvatting 
van de besprekingen van de top om de 
bevoegde Raadsformaties en het publiek 
erover te informeren.

De covoorzitters maken een samenvatting 
van de besprekingen van de top om de 
bevoegde Raadsformaties, het Europees 
Parlement en het publiek erover te 
informeren.

Or. en


