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Amendement 1
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht het 
Commissievoorstel niet toereikend en 
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 
verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

1. is van oordeel dat de interne markt 
diensten van algemeen economisch belang 
dient te verlenen in een kader van 
universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid;

Or. en

Amendement 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht het 
Commissievoorstel niet toereikend en 
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 
verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
ervoor te zorgen dat diensten van 
algemeen economisch belang gemakkelijk
op het passende niveau kunnen worden 
aangeboden, aan duidelijke 
financieringsregels zijn onderworpen, van 
de hoogste kwaliteit  en voor iedereen 
toegankelijk zijn; onderstreept het belang 
van het ontwikkelen van infrastructuur 
voor de grote netwerkindustrieën, 
waaronder op de gebieden energie, 
transport en elektronische communicatie;

Or. en
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Amendement 3
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht het
Commissievoorstel niet toereikend en
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 
verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht 
Commissievoorstel nr. 25 niet toereikend, 
aangezien burgers en partijen die bij 
diensten van algemeen economisch 
belang betrokken zijn niet op nóg weer 
een mededeling zitten te wachten, maar 
behoefte hebben aan concrete 
maatregelen; betreurt het ontbreken van 
een verwijzing naar een 
wetgevingsvoorstel, behalve in verband 
met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen; is van oordeel dat een 
goed functionerende markt behoefte heeft 
aan EU-brede publieke diensten, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
spoorwegnetwerken en breedband;

Or. en

Amendement 4
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht het 
Commissievoorstel niet toereikend en 
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht het 
Commissievoorstel niet toereikend en 
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 



AM\854931NL.doc 5/45 PE456.899v01-00

NL

verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat burgers overal in de 
EU toegang hebben tot kwalitatief 
hoogwaardige diensten van algemeen 
belang; stelt vast dat in de Mededeling 
"Naar een Single Market Act" wordt 
toegezegd dat in 2011 een pakket 
maatregelen inzake diensten van 
algemeen belang zal worden voorgesteld; 
gaat ervan uit dat deze voorstellen 
aansluiten bij het bepaalde in artikel 14 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en Protocol nr. 26 
daarbij;

Or. en

Amendement 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te verlenen; acht het 
Commissievoorstel niet toereikend en 
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 
verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

1. is van oordeel dat de interne markt een 
correctie behoeft om diensten van 
algemeen economisch belang in een kader 
van universele toegang, hoge kwaliteit en 
betaalbaarheid te waarborgen; acht het 
Commissievoorstel niet toereikend en 
betreurt het dat het niet naar een 
wetgevingsvoorstel verwijst, behalve in 
verband met concessieovereenkomsten en 
aanbestedingen;

Or. en

Amendement 6
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat Europeanen het 
potentieel van de interne markt op een 
groot aantal gebieden, zoals het vrije 
verkeer van personen, goederen en 
diensten, nog niet ten volle benutten en 
dat er nieuwe stimulansen nodig zijn, in 
het bijzonder om te zorgen voor een 
daadwerkelijke pan-Europese 
geografische arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 7
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat de interne markt 
voor Europeanen hoofdzakelijk draait om 
banen en het scheppen van 
werkgelegenheid, en dat het van cruciaal 
belang is een omgeving te creëren waar 
ondernemingen en burgers ten volle hun 
rechten kunnen uitoefenen;

Or. en

Amendement 8
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. onderstreept dat de interne 
markt op de gebieden werkgelegenheid, 
groei en concurrentievermogen enorme 
kansen biedt en dat er stevige structurele 
maatregelen nodig zijn om deze volledig te 
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kunnen benutten;

Or. en

Amendement 9
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. onderstreept het cruciale 
belang van opleiding en kwalificaties voor 
het scheppen van werkgelegenheid en 
voor sociale integratie, en uiteindelijk 
voor het succes van de interne markt;

Or. en

Amendement 10
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. onderstreept dat "Putting 
citizens at the heart of the Single Market" 
een vrome wens zal blijven indien het 
slechts een strategie is die gebruikt wordt 
om mensen ervan te overtuigen dat de 
interne markt goed voor hen is; is van 
oordeel dat steviger maatregelen moeten 
worden genomen om het op solidariteit 
stoelende Europese model in stand te 
houden en te verbeteren;

Or. en
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Amendement 11
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. wijst op het belang van de 
diensten van algemeen economisch 
belang en de diensten van algemeen 
belang voor het verzoenen van burgers en 
de plaatselijke autoriteiten met de interne 
markt, en betreurt het gebrek aan 
helderheid met betrekking tot de 
maatregelen voor de diensten van 
algemeen belang; onderstreept daarnaast 
dat plaatselijke autoriteiten zich zorgen 
maken over de juridische onzekerheid 
rondom de maatregelen die zij nemen ten 
faveure van de diensten van algemeen 
economisch belang en de diensten van 
algemeen belang waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn;

Or. en

Amendement 12
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. herinnert eraan dat het Europees 
Parlement en de Raad in artikel 14 van 
het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie worden opgeroepen om 
bij verordeningen de beginselen en 
voorwaarden voor de diensten van 
algemeen economisch belang vast te 
stellen die hen in staat stellen hun 
publieke taken te vervullen; verzoekt de 
Commissie dan ook hiervoor initiatieven 
te ontplooien;
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Or. en

Amendement 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is teleurgesteld over het ontbreken van 
voorstellen over sociale diensten; is van 
oordeel dat deze voorstellen nog ver 
verwijderd zijn van het door de heer 
Barroso in het vooruitzicht gestelde 
kwaliteitskader;

Schrappen

Or. en

Amendement 14
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. is teleurgesteld over het ontbreken van 
voorstellen over sociale diensten; is van 
oordeel dat deze voorstellen nog ver 
verwijderd zijn van het door de heer 
Barroso in het vooruitzicht gestelde 
kwaliteitskader;

2. is teleurgesteld over het ontbreken van 
voorstellen over sociale diensten; is van 
oordeel dat deze voorstellen nog ver 
verwijderd zijn van het door de heer 
Barroso in het vooruitzicht gestelde 
kwaliteitskader; verzoekt de Commissie zo 
spoedig mogelijk over de brug te komen 
met zowel het kwaliteitskader, als de 
daaraan gerelateerde voorstellen;

Or. en

Amendement 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. is teleurgesteld over het ontbreken van 
voorstellen over sociale diensten; is van 
oordeel dat deze voorstellen nog ver 
verwijderd zijn van het door de heer 
Barroso in het vooruitzicht gestelde 
kwaliteitskader;

2. is teleurgesteld over het ontbreken van 
voorstellen over kwalitatief hoogwaardige 
sociale diensten van algemeen belang; is 
van oordeel dat deze voorstellen nog ver 
verwijderd zijn van het door de heer 
Barroso in het vooruitzicht gestelde 
kwaliteitskader;

Or. en

Amendement 16
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Commissie om een 
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 
diensten van algemeen belang 
gedefinieerd worden op basis van 
fundamentele rechten en niet van 
economische vooruitzichten, die de 
beginselen van subsidiariteit en lokaal 
zelfbestuur versterkt en de sociale 
diensten van algemeen belang van de 
regels van de markt vrijwaart;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Commissie om een 
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 
diensten van algemeen belang 
gedefinieerd worden op basis van 

3. vraagt de Commissie de toepassing van 
EU-regels te vergemakkelijken door voor 
grotere duidelijkheid te zorgen 
betreffende de criteria voor de 
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fundamentele rechten en niet van 
economische vooruitzichten, die de 
beginselen van subsidiariteit en lokaal 
zelfbestuur versterkt en de sociale 
diensten van algemeen belang van de 
regels van de markt vrijwaart;

compatibiliteit van staatssteun voor 
sociale diensten van algemeen belang en 
overheidsaankopen met de interne markt;

Or. en

Amendement 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Commissie om een
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 
diensten van algemeen belang 
gedefinieerd worden op basis van 
fundamentele rechten en niet van
economische vooruitzichten, die de 
beginselen van subsidiariteit en lokaal 
zelfbestuur versterkt en de sociale 
diensten van algemeen belang van de 
regels van de markt vrijwaart;

3. vraagt de Commissie om 
ondubbelzinnige wetgevingsvoorstellen, op 
basis van artikel 14 en Protocol 26,  die in 
overeenstemming zijn met het Handvest 
van de grondrechten, die het 
subsidiariteitsbeginsel zoals bedoeld in de 
Verdragen respecteren, die voorkomen dat 
de marktregels van de EU op zodanige 
wijze worden overtreden dat de lidstaten, 
en met name plaatselijke en regionale 
autoriteiten, worden belemmerd bij het 
aanbieden van diensten van algemeen 
belang, en die in het bijzonder de lidstaten 
en hun autoriteiten een goed kader geven 
voor het aanbieden van sociale diensten 
van algemeen belang;

Or. en

Amendement 19
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Commissie om een 
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 

3. vraagt de Commissie met klem om een 
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 
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diensten van algemeen belang gedefinieerd 
worden op basis van fundamentele rechten 
en niet van economische vooruitzichten, 
die de beginselen van subsidiariteit en 
lokaal zelfbestuur versterkt en de sociale 
diensten van algemeen belang van de 
regels van de markt vrijwaart;

diensten van algemeen belang gedefinieerd 
worden op basis van fundamentele rechten 
en niet van economische vooruitzichten, 
die de beginselen van subsidiariteit en 
lokaal zelfbestuur versterkt en de sociale 
diensten van algemeen belang van de 
regels van de markt vrijwaart; wijst erop 
dat de betrokken partijen hierover reeds 
heel lang met elkaar in gesprek zijn en 
verzoekt de Commissie nu eindelijk tot 
actie over te gaan;

Or. en

Amendement 20
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. vraagt de Commissie om een 
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 
diensten van algemeen belang gedefinieerd 
worden op basis van fundamentele rechten 
en niet van economische vooruitzichten, 
die de beginselen van subsidiariteit en 
lokaal zelfbestuur versterkt en de sociale 
diensten van algemeen belang van de 
regels van de markt vrijwaart;

3. vraagt de Commissie om een 
ondubbelzinnige wetgeving waarin sociale 
diensten van algemeen belang gedefinieerd 
worden op basis van fundamentele rechten 
en niet van economische vooruitzichten, 
waarmee alle Europeanen universele 
toegang krijgen en de kwaliteit van de 
sociale diensten van algemeen belang 
wordt gewaarborgd, die de beginselen van 
subsidiariteit en lokaal zelfbestuur 
versterkt en de sociale diensten van 
algemeen belang van de regels van de 
markt vrijwaart;

Or. en

Amendement 21
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie de verlening 
van sociale diensten van algemeen belang 
door ondernemingen van de sociale 
economie aan te moedigen en te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie het 
subsidiariteitsbeginsel te verdedigen en 
gezien de grote culturele verschillen 
tussen de lidstaten op dit gebied af te zien 
van het indienen van een voorstel voor 
een richtlijn betreffende 
concessieovereenkomsten;

Or. en

Amendement 23
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en 
het recht om te staken in de context van 
de vier vrijheden beschermen en 
handhaven; wenst dat bij het Europese 

4. verzoekt de Commissie er 
overeenkomstig voorstel 29 voor te zorgen 
dat in alle wetgeving betreffende de 
interne markt rekening wordt gehouden 
met de grondrechten en hun correcte 
toepassing;
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Hof van Justitie een bijzondere sociale 
kamer met in arbeidsrecht en sociaal
recht gespecialiseerde rechters wordt 
ingesteld;

Or. en

Amendement 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en 
het recht om te staken in de context van 
de vier vrijheden beschermen en 
handhaven; wenst dat bij het Europese 
Hof van Justitie een bijzondere sociale 
kamer met in arbeidsrecht en sociaal 
recht gespecialiseerde rechters wordt 
ingesteld;

4. dringt erop aan dat in alle 
wetgevingsvoorstellen rekening wordt 
gehouden met artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, in het bijzonder met betrekking tot 
de bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, het waarborgen van een 
adequate sociale bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting, en van 
de EU-doelstellingen inzake groei en 
banen;

Or. en

Amendement 25
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en het 

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels niet 
zwaarder wegen dan de fundamentele 
rechten en alle fundamentele rechten, 
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recht om te staken in de context van de vier 
vrijheden beschermen en handhaven; wenst 
dat bij het Europese Hof van Justitie een 
bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

inclusief het recht op collectieve 
maatregelen en het recht om te staken in de 
context van de vier vrijheden, beschermen 
en handhaven; verzoekt het Europese Hof 
van Justitie na te denken over de instelling 
van een bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters; verzoekt het 
Europese Hof van Justitie zijn procedures 
transparanter te maken, met name die 
betreffende de benoeming van rechters en 
de toewijzing van zaken; wijst erop dat, 
om ervoor te zorgen dat het Handvest van 
de grondrechten wordt gerespecteerd, een 
analyse moet worden gemaakt van de 
sociale impact van zowel alle 
wetgevingsvoorstellen, als alle reeds 
toepasselijke wetgeving;

Or. en

Amendement 26
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en het 
recht om te staken in de context van de vier 
vrijheden beschermen en handhaven; wenst 
dat bij het Europese Hof van Justitie een 
bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

4. betreurt het ontbreken van gedegen 
beoordelingen van de sociale gevolgen op 
basis van de nieuwe, horizontale clausule 
in artikel 9 van het Verdrag van Lissabon; 
dringt aan op opneming van een bindende 
sociale clausule in alle relevante wetgeving 
voor de interne markt om te waarborgen 
dat EU-maatregelen, en in het bijzonder 
de mededingingsregels, bijdragen tot 
sociale vooruitgang, de fundamentele 
rechten ongemoeid laten en het recht op 
collectieve maatregelen en het recht om te 
staken in de context van de vier vrijheden 
beschermen en handhaven; wenst dat bij 
het Europese Hof van Justitie een 
bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;
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is van oordeel dat voorstel 29 in deze 
richting moet worden aangevuld;

Or. en

Amendement 27
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en het 
recht om te staken in de context van de 
vier vrijheden beschermen en handhaven; 
wenst dat bij het Europese Hof van Justitie 
een bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

4. dringt aan op opneming van een 
bindende horizontale sociale clausule in de 
vorm van een verordening die erin 
resulteert dat economische vrijheden 
expliciet de fundamentele sociale rechten 
ongemoeid laten, en in het geval van een 
conflict prioriteit toekennen aan de 
fundamentele sociale rechten, en het recht 
op collectieve maatregelen en het recht om 
te staken beschermt en handhaaft; wenst 
dat bij het Europese Hof van Justitie een 
bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

Or. en

Amendement 28
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en het 
recht om te staken in de context van de vier 
vrijheden beschermen en handhaven; wenst 

4. dringt aan op opneming van een 
clausule betreffende sociale vooruitgang 
in het Verdrag van Lissabon en een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten niet ondermijnen en 
dat de fundamentele rechten het recht op 
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dat bij het Europese Hof van Justitie een 
bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

collectieve maatregelen en het recht om te 
staken in de context van de vier vrijheden 
beschermen en handhaven; wenst dat bij 
het Europese Hof van Justitie een 
bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

Or. en

Amendement 29
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle relevante 
wetgeving voor de interne markt om te 
waarborgen dat de mededingingsregels de 
fundamentele rechten ongemoeid laten en 
het recht op collectieve maatregelen en het 
recht om te staken in de context van de vier 
vrijheden beschermen en handhaven; 
wenst dat bij het Europese Hof van Justitie 
een bijzondere sociale kamer met in 
arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

4. dringt aan op opneming van een 
bindende sociale clausule in alle 
wetgevingsmaatregelen voor de interne 
markt om te waarborgen dat de 
mededingingsregels de fundamentele 
rechten ongemoeid laten en het recht op 
onderhandelingen over collectieve 
maatregelen, het recht om te staken en de 
vrijheid van vereniging in de context van 
de vier vrijheden waarborgen en 
handhaven; wenst dat bij het Europese Hof 
van Justitie een bijzondere sociale kamer 
met in arbeidsrecht en sociaal recht 
gespecialiseerde rechters wordt ingesteld;

Or. en

Amendement 30
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is verheugd over de steun van de 
Commissie voor een trans-Europees 
transportnetwerk in voorstel 26 en voor 
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energieinfrastructuurvoorzieningen in 
voorstel 27, maar is van oordeel dat de 
Commissie, wier taak het is het algemene 
Europese belang te verdedigen, zich, bij 
wijze van prioriteit en in overeenstemming 
met haar initiatiefrecht, in moet zetten 
voor maatregelen namens de Unie op 
gebieden waar zij gedeelde bevoegdheden 
heeft of de bevoegdheid om het optreden 
van de lidstaten te coördineren, en zich 
niet moet beperken tot het afbakenen van 
het gebied waarop de markt of nationale 
spelers actief moeten zijn;

Or. en

Amendement 31
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt er, tegen de achtergrond van 
de nieuwe strategie van de Commissie 
voor de daadwerkelijke implementatie van 
het Handvest van de grondrechten 
(voorstel 29) en met het oog op het debat 
over verdere Verdragswijzigingen in de 
context van de volgende 
uitbreidingsronde, op aan dat in het
primaire recht van de EU een sociale-
vooruitgangsclausule wordt opgenomen 
die bepaalt dat de grondrechten in het 
algemeen en het recht op staking, 
werknemersacties en collectieve 
onderhandelingen in het bijzonder altijd 
voorrang hebben boven de “fundamentele 
vrijheden" van de interne markt;

Or. en
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Amendement 32
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. is verheugd over voorstel 29 en 
de bereidheid van de Commissie om 
uitvoering te geven aan het Handvest van 
de grondrechten en de sociale clausule 
(artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie); wijst er 
met klem op dat deze maatregelen 
doeltreffend moeten zijn; is van oordeel 
dat de sociale impact van alle wetgeving 
niet alleen moet worden geanalyseerd 
door de Commissie, maar dat 
desbetrefend ook een advies moet worden 
gevraagd van het Parlement, de overige 
Europese instellingen en de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. is verheugd over het voorstel 
voor een besluit tot vaststelling van een 
actieprogramma voor het Europees 
radiospectrum, en in het bijzonder over 
het vrijgeven vóór 2013 van de digitale 
dividendband van 800 MHz om de 
plattelandsgebieden toegang tot 
breedband te geven en alle burgers over 
internettoegang te doen beschikken;

Or. en
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Amendement 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. is verheugd over het aangekondigde 
initiatief betreffende de implementatie van 
de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
(96/71/EG) ter bescherming van de rechten 
van ter beschikking gestelde werknemers 
en ter verduidelijking van de plichten van 
nationale autoriteiten en ondernemingen; 
verzoekt de lidstaten de tekortkomingen 
bij de implementatie en de handhaving 
van de richtlijn (96/71/EG) op te lossen;

Or. en

Amendement 35
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG2) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. vraagt om herziening van de 
implementatie van de richtlijn betreffende 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
(96/71/EG3), overeenkomstig voorstel 30,
ter bescherming van de arbeidsnormen van 
de lidstaten en hun stelsels voor industriële 
betrekkingen, waaronder collectief 
onderhandelen en verschillende vormen 
van collectieve maatregelen, en waarbij 
wordt vastgehouden aan gelijke beloning 
voor gelijkwaardige arbeid;

                                               
1 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
2 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
3 PB L 18 van 21.01.97, blz. 1.
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Or. en

Amendement 36
Elizabeth Lynne

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen;

Or. en

Amendement 37
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. is van oordeel dat voorstel 30 niet ver 
genoeg gaat en vraagt om herziening van 
de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
(96/71/EG1) ter bescherming van de 
arbeidsnormen van de lidstaten en hun 
stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;
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Or. en

Amendement 38
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de stelsels van industriële betrekkingen
van de lidstaten en voor een terugkeer 
naar een situatie van eerbiediging van de 
regelgeving inzake arbeidsnormen en 
arbeidsvoorwaarden van het land waar 
het werk wordt verricht, waaronder 
collectief onderhandelen en verschillende 
vormen van collectieve maatregelen, en 
waarbij wordt vastgehouden aan gelijke 
beloning voor gelijkwaardige arbeid en niet 
eenvoudig naar minimumnormen
verwezen wordt;

Or. en

Amendement 39
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijke arbeid op dezelfde arbeidsplaats 
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naar minimumtarieven verwezen wordt; zoals vastgelegd in de artikelen 18 en 157 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

Or. en

Amendement 40
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. vraagt om een gerichte herziening van 
de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
(96/71/EG1) ter bescherming van de 
arbeidsnormen van de lidstaten en hun 
stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid op dezelfde 
arbeidsplaats en niet eenvoudig naar 
minimumtarieven verwezen wordt;
verzoekt in alle relevante wetgeving het 
beginsel op te nemen dat het bij 
arbeidsnormen gaat om de normen van de
plaats van tewerkstelling;

Or. en

Amendement 41
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 

5. vraagt om een gerichte herziening van 
de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
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van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

(96/71/EG1) ter bescherming van de 
arbeidsnormen van de lidstaten en hun 
stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid op dezelfde 
arbeidsplaats of locatie en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

Or. en

Amendement 42
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. vraagt om herziening van de richtlijn 
betreffende de terbeschikkingstelling van 
werknemers (96/71/EG1) ter bescherming 
van de arbeidsnormen van de lidstaten en 
hun stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid en niet eenvoudig 
naar minimumtarieven verwezen wordt;

5. vraagt om een gerichte herziening van 
de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
(96/71/EG1) ter bescherming van de 
arbeidsnormen van de lidstaten en hun 
stelsels voor industriële betrekkingen, 
waaronder collectief onderhandelen en 
verschillende vormen van collectieve 
maatregelen, en waarbij wordt 
vastgehouden aan gelijke beloning voor 
gelijkwaardige arbeid op dezelfde plaats en 
niet eenvoudig naar minimumtarieven 
verwezen wordt, met het oog op het 
vergroten van de grensoverschrijdende 
mobiliteit van werknemers en het 
bevorderen van de uitwisseling van kennis 
en goede praktijken;

Or. en

Amendement 43
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie een 
diepgaand onderzoek te houden van het 
verschijnsel 'sociale dumping' op het 
gebied van beloning en 
arbeidsvoorwaarden in de interne markt; 
onderstreept dat de sociale partners en de 
nationale arbeidsinspecties bij dit 
onderzoek een centrale rol moeten spelen; 
verwacht van de Commissie dat zij, indien 
van toepassing, voorstellen doet voor  
nieuwe wetgevingsmaatregelen of 
aanvullende implementatiemaatregelen;

Or. en

Amendement 44
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is verheugd over de voorstellen 32 
en 35 betreffende de erkenning van 
kwalificaties en validatie van opgedane 
ervaring; verzoekt dit te integreren in het 
Europees kwalificatiekader en hiermee 
rekening te houden bij de collectieve 
overeenkomsten van bepaalde sectoren 
en/of ondernemingen, overeenkomstig de 
verschillende nationale procedures;

Or. en

Amendement 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-
stelsel beschikken; dringt er bij de 
Commissie op aan hiervan nota te nemen 
en deze voorbeelden als ijkpunten voor de 
gehele EU te benutten;

6. is van oordeel dat pensioenstelsels in het 
algemeen op nationaal niveau 
gereguleerd moeten blijven in 
overeenstemming met het 
subsidiariteitsbeginsel; verzoekt de 
lidstaten evenwel hun pensioenbeleid 
beter op elkaar af te stemmen en op 
Europees niveau goede praktijken uit te 
wisselen om gemeenschappelijke 
financiële en demografische uitdagingen 
aan te pakken; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten vooruitgang te boeken bij het 
verbeteren van de 'meeneembaarheid' van 
pensioenen voor werknemers die binnen 
de EU mobiel zijn;

Or. en

Amendement 46
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
EU te benutten;

6. onderstreept dat een hervorming van de 
tweede pijler-pensioenstelsels een 
bevoegdheid van de lidstaten moet zijn en 
zich moet richten op een versterking en 
aanvulling van de eerste pijler, die 
adequate pensioenen garandeert; herinnert 
de Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
EU te benutten;

Or. en
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Amendement 47
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
EU te benutten;

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
EU te benutten; onderstreept dat de 
economische crisis, de demografische 
verandering en de problemen die mobiele 
werknemers ondervinden niet als excuus 
mogen worden gebruikt om het primaat 
en het belang van eerste pijler-
pensioenrechten in twijfel te trekken, met 
name wat armoedepreventie betreft;

Or. en

Amendement 48
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
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EU te benutten; EU te benutten; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of er voor de 
pensioenfondsen verschillende regels 
nodig zijn en of de 'meeneembaarheid' 
van pensioenen, inclusief van 
bedrijfspensioenen, bij het veranderen 
van werkgever moet worden verbeterd; 
verzoekt de Commissie de regels 
betreffende de transparantie van 
pensioenstelsels, hun 
investeringsstrategieën en solventie, te 
verbeteren, en de sociale partners vanaf 
een zo vroeg mogelijk moment bij dit 
proces te betrekken;

Or. en

Amendement 49
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
EU te benutten;

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; acht het daarnaast 
belangrijk via belastingprikkels het 
gebruik te bevorderen van de derde pijler, 
dat niet als alternatief voor de overige 
twee pijlers moet worden beschouwd;
herinnert de Commissie eraan dat veel 
lidstaten over een goed functionerend 
eerste pijler-stelsel beschikken; dringt er 
bij de Commissie op aan hiervan nota te 
nemen en deze voorbeelden als ijkpunten 
voor de gehele EU te benutten;

Or. en
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Amendement 50
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken; dringt er bij de Commissie op 
aan hiervan nota te nemen en deze 
voorbeelden als ijkpunten voor de gehele 
EU te benutten;

6. is van oordeel dat een hervorming van 
de tweede pijler-pensioenstelsels zich moet 
richten op een versterking en aanvulling 
van de eerste pijler, die adequate 
pensioenen garandeert; herinnert de 
Commissie eraan dat veel lidstaten over 
een goed functionerend eerste pijler-stelsel 
beschikken en dat de rol daarvan moet 
worden gewaarborgd en indirect moet 
worden ondermijnd; dringt er bij de 
Commissie op aan hiervan nota te nemen 
en deze voorbeelden als ijkpunten voor de 
gehele EU te benutten;

Or. en

Amendement 51
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. uit scherpe kritiek op de insteek van 
de Commissie dat premiestelsels een 
nieuwe stimulans zullen krijgen door een 
“versterking van de interne markt voor 
pensioenen” – niet alleen voor 
bedrijfspensioenregelingen, maar voor 
een grote verscheidenheid aan 
particuliere pensioenfondsen, 
levensverzekeringen e.d. -, hetgeen 
uiteraard zijn uitwerking zal hebben op de 
beoogde herziening van de richtlijn inzake 
instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBPV); uit 
scherpe kritiek op het feit dat de IBPV-
richtlijn de dienstverlening in verband 
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met bedrijfspensioenregelingen heeft 
opengesteld voor concurrentie en de 
prudentiële voorschriften sterk heeft 
geliberaliseerd;

Or. en

Amendement 52
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. pleit voor een stapsgewijze 
herintegratie van de activa van 
premiestelsels in publieke pensioenstelsels 
– zoals in Argentinië is gebeurd – met het 
oog op een grotere herverdeling, dit met 
het tweeledige doel van voorkoming van 
ouderdomsarmoede en handhaving van 
het levenspeil met betrekking tot de 
inkomensgerelateerde onderdelen van de 
pensioenstelsels;

Or. en

Amendement 53
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verzoekt de Commissie om 
herziening van de richtlijn 
overheidsaankopen om de lidstaten in de 
gelegenheid te stellen op nationaal en 
lokaal niveau hogere sociale en 
economische normen vast te stellen en te 
implementeren;

Or. en
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Amendement 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. doet een beroep op de Commissie een 
werkelijke herstructureringsstrategie te 
ontwikkelen waarbij alle betrokkenen, ook 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
actief worden ingeschakeld; is van oordeel 
dat informatie- en raadplegingsprocedures 
van toepassing zijn op alle 
activiteitsgebieden binnen een bedrijf, de 
strategische beslissingen en keuzes van 
dat bedrijf en de verwachte effecten 
daarvan voor de werkgelegenheid;

7. doet een beroep op de Commissie
raadpleging met de sociale partners te 
starten om een Europees mechanisme in 
het leven te roepen voorafgaand aan 
industriële herstructurering, zodat 
middelen doeltreffender ingezet kunnen 
worden in opkomende sectoren en 
werknemers meer en betere kansen 
kunnen worden geboden;

Or. en

Amendement 55
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. doet een beroep op de Commissie een 
werkelijke herstructureringsstrategie te 
ontwikkelen waarbij alle betrokkenen, ook 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
actief worden ingeschakeld; is van oordeel 
dat informatie- en raadplegingsprocedures 
van toepassing zijn op alle 
activiteitsgebieden binnen een bedrijf, de 
strategische beslissingen en keuzes van 
dat bedrijf en de verwachte effecten 
daarvan voor de werkgelegenheid;

7. doet een beroep op de Commissie de
herstructureringsstrategie zoals bedoeld in 
voorstel 32 te onderzoeken en alle 
betrokkenen, ook werknemers en hun 
vertegenwoordigers, hierbij actief in te 
schakelen;  is van oordeel dat in de 
herstructureringsstrategie de informatie-
en raadplegingsprocedures in het bijzonder
van toepassing moeten zijn op de 
verwachte effecten van de potentiële 
keuzes van bedrijven voor de 
werkgelegenheid, waarbij er tegelijkertijd 
voor moet worden gezorgd dat gevoelige 
informatie niet bij concurrenten 
terechtkomt;

Or. en
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Amendement 56
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. doet een beroep op de Commissie een 
werkelijke herstructureringsstrategie te 
ontwikkelen waarbij alle betrokkenen, ook 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
actief worden ingeschakeld; is van oordeel 
dat informatie- en raadplegingsprocedures 
van toepassing zijn op alle 
activiteitsgebieden binnen een bedrijf, de 
strategische beslissingen en keuzes van dat 
bedrijf en de verwachte effecten daarvan 
voor de werkgelegenheid;

7. dringt aan op een werkelijke 
herstructureringsstrategie; is verheugd 
over voorstel 32 en verzoekt de Commissie 
de raadpleging ook betrekking te laten 
hebben op voorstellen voor een 
gedragscode met waarborgen betreffende 
sociale dialoog, het anticiperen en tijdige 
communicatie, participatie van zo veel 
mogelijk betrokken partijen, professionele 
transities voor eenieder, aandacht voor de 
gezondheidsdimensie van verandering en 
werkgelegenheid; is van oordeel dat 
informatie- en raadplegingsprocedures van 
toepassing zijn op alle activiteitsgebieden 
binnen een bedrijf, de strategische 
beslissingen en keuzes van dat bedrijf en 
de verwachte effecten daarvan voor de 
werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 57
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. doet een beroep op de Commissie een 
werkelijke herstructureringsstrategie te 
ontwikkelen waarbij alle betrokkenen, ook 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
actief worden ingeschakeld; is van oordeel 
dat informatie- en raadplegingsprocedures 
van toepassing zijn op alle 
activiteitsgebieden binnen een bedrijf, de 
strategische beslissingen en keuzes van dat 
bedrijf en de verwachte effecten daarvan 

7. doet een beroep op de Commissie een 
werkelijke herstructureringsstrategie te 
ontwikkelen waarbij alle betrokkenen, ook 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
actief worden ingeschakeld; is van oordeel 
dat informatie- en raadplegingsprocedures 
van toepassing zijn op alle 
activiteitsgebieden binnen een bedrijf, de 
strategische beslissingen en keuzes van dat 
bedrijf en de verwachte effecten daarvan 
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voor de werkgelegenheid; voor de werkgelegenheid; is van oordeel 
dat deze betrokkenheid ook moet gelden 
voor alle politieke en 
wetgevingsinitiatieven in het kader van de 
Single Market Act;

Or. en

Amendement 58
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van oordeel dat de strategie voor 
de interne markt het sociaal welzijn moet 
bevorderen, en tot meer rechten voor 
werknemers en billijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle 
Europeanen moet leiden;

Or. en

Amendement 59
Françoise Castex

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. neemt nota van het feit dat de 
Commissie bereid is meer steun aan de 
sociale dialoog te geven, en de 
transparantie van het 
besluitvormingsproces en democratie te 
bevorderen; onderstreept de noodzaak 
deze bereidheid met concrete initiatieven 
te steunen; dringt aan op de ontwikkeling 
van de Europese ondernemingsraden en 
op steun voor de oprichting van 
gemeenschappelijke comité's in 
industriesectoren voor zaken die verband 
houden met investeringen op het gebied 
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van economische herstructurering;

Or. en

Amendement 60
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. juicht het toe dat de Commissie 
voornemens is de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties (2005/36/EG1) te 
herzien en een beroepskaart in te voeren 
met minimaal informatie over 
kwalificaties, arbeidservaring en naleving 
van de belastingwetgeving, daarbij 
rekening houdend met de regelgeving voor 
de bescherming van persoonsgegevens; 
stelt voor te overwegen het 
vaardighedenpaspoort te combineren met 
de beroepskaart om tot één uniforme kaart 
op EU-niveau te komen;

8. juicht het toe dat de Commissie 
voornemens is de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties (2005/36/EG1) te 
herzien en een beroepskaart in te voeren 
met minimaal informatie over 
kwalificaties, arbeidservaring en naleving 
van de belastingwetgeving, daarbij 
rekening houdend met de regelgeving voor 
de bescherming van persoonsgegevens; 
stelt voor te overwegen het 
vaardighedenpaspoort te combineren met 
de beroepskaart om tot één uniforme kaart 
op EU-niveau te komen; onderstreept het 
potentieel van een beroepskaart voor de 
bestrijding van de grijze 
economie/zwartwerk in Europa;

Or. en

Amendement 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. juicht het toe dat de Commissie 
voornemens is de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties (2005/36/EG2) te 
herzien en een beroepskaart in te voeren 

8. juicht het toe dat de Commissie 
voornemens is de richtlijn betreffende 
beroepskwalificaties (2005/36/EG) te 
herzien en na te denken over het invoeren 

                                               
1 PB L 271 van 16.10.2007, blz.18.
2 PB L 271 van 16.10.2007, blz. 18.
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met minimaal informatie over 
kwalificaties, arbeidservaring en naleving 
van de belastingwetgeving, daarbij 
rekening houdend met de regelgeving voor 
de bescherming van persoonsgegevens; 
stelt voor te overwegen het 
vaardighedenpaspoort te combineren met 
de beroepskaart om tot één uniforme kaart 
op EU-niveau te komen;

van een beroepskaart met bijvoorbeeld 
informatie over kwalificaties, 
arbeidservaring en naleving van de 
belastingwetgeving, daarbij rekening 
houdend met de regelgeving voor de 
bescherming van persoonsgegevens; stelt 
voor te overwegen het 
vaardighedenpaspoort te combineren met 
de beroepskaart om tot één uniforme kaart 
op EU-niveau te komen;

Or. en

Amendement 62
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is verheugd over de "Youth on the 
move"-kaart voor het verbeteren van de 
studie-, opleidings- en 
arbeidsvoorwaarden van jongeren in het 
buitenland; is van oordeel dat dit initiatief 
bij lange na niet volstaat om het 
onrustbarend hoge niveau van 
jongerenwerkloosheid in Europa echt aan 
te pakken;

Or. en

Amendement 63
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; wijst op de hoge 
mate van ongevoeligheid van 
ondernemingen van de sociale economie 
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werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie;

voor de sociaal-economische crisis, hun 
potentieel om de economie te 
democratiseren, hun flexibiliteit bij het 
inspelen op veranderende 
omstandigheden en hun vermogen om te 
innoveren, niet alleen in economische en 
milieutermen, maar ook in sociale 
termen; vestigt de aandacht op de 
bijzonder waardevolle bijdrage aan het 
creëren van duurzame werkgelegenheid en 
groei en het bestrijden van armoede en 
uitsluiting van de onder meer als 
coöperaties, mutualiteiten, verenigingen en 
stichtingen optredende sociale economie;
herinnert de Commissie eraan dat de 
actoren van de sociale economie gelijke 
randvoorwaarden moet worden 
gegarandeerd, in het bijzonder door op 
het gebied van de diensten van algemeen 
economisch belang voor meer juridische 
zekerheid te zorgen;

Or. en

Amendement 64
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie;

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen en herhaalt nog 
een met klem dat de interne markt geen 
bedreiging mag vormen voor de 
verscheidenheid aan juridische entiteiten; 
beschouwt de verscheidenheid aan 
bedrijfsmodellen, waarbij onder andere te 
denken valt aan coöperaties en 
mutualiteiten, als een gemeenschappelijk 
goed dat zijn weerstandsvermogen in 
tijden van crisis heeft bewezen en dat 
moet worden gehandhaafd; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 
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werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie, en dringt erop aan in 
voorstel 37 een Europese status voor 
mutualiteiten en verenigingen op te 
nemen;

Or. en

Amendement 65
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie;

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie; dringt aan op 
maatregelen voor het ontwikkelen van 
afzonderlijke Europese statuten voor 
stichtingen, mutualiteiten, en 
verenigingen teneinde juridische 
onzekerheid te voorkomen, 
grensoverschrijdende activiteiten te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat dit 
soort sociaal georiënteerde en innovatieve 
ondernemingen hun sociaal-economische 
potentieel in de interne markt ten volle 
kunnen benutten;

Or. en
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Amendement 66
Rovana Plumb

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale economie;

9. is ingenomen met de voorstellen die het 
innovatiepotentieel van de sociale 
economie ondersteunen; vestigt de 
aandacht op de bijzonder waardevolle 
bijdrage aan het creëren van duurzame 
werkgelegenheid en groei en het bestrijden 
van armoede en uitsluiting van de onder 
meer als coöperaties, mutualiteiten, 
verenigingen en stichtingen optredende 
sociale en groene economie;

Or. en

Amendement 67
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. wenst dat de sociale economie meer 
geïntegreerd wordt in de onder auspiciën 
van de WTO ontwikkelde actieplannen op 
het gebied van de sociale integratie en dat 
de sociale economie meer bevorderd wordt 
door middel van structurele financierings-
en sociale innovatieprogramma’s;

10. wenst dat de sociale economie meer 
geïntegreerd wordt in de onder auspiciën 
van de WTO ontwikkelde actieplannen op 
het gebied van de sociale integratie en dat 
de sociale economie meer bevorderd wordt 
door middel van structurele financierings-
en sociale innovatieprogramma’s; is 
verheugd over het feit dat ondernemingen 
van de sociale economie worden 
geïdentificeerd als onderdeel van de 
hulpbronnen voor de 
socialemarkteconomie en dringt aan op 
maatregelen voor het verbeteren van hun 
grensoverschrijdende activiteiten en het 
optimaliseren van hun ondernemers- en 
werkgelegenheidspotentieel in de interne 
markt;



AM\854931NL.doc 39/45 PE456.899v01-00

NL

Or. en

Amendement 68
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. wenst dat de sociale economie meer 
geïntegreerd wordt in de onder auspiciën 
van de WTO ontwikkelde actieplannen op 
het gebied van de sociale integratie en dat 
de sociale economie meer bevorderd wordt 
door middel van structurele financierings-
en sociale innovatieprogramma’s;

10. wenst dat de sociale economie meer 
geïntegreerd wordt in de onder auspiciën 
van de WTO ontwikkelde actieplannen op 
het gebied van de sociale integratie en dat 
de sociale economie meer bevorderd wordt 
door middel van structurele financierings-
en sociale innovatieprogramma’s; dringt 
derhalve aan op nauwe samenwerking en 
gemeenschappelijk overleg in het geval 
van beslissingen van EPSCO en 
ECOFIN;

Or. en

Amendement 69
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is verheugd over het voorstel van 
de Commissie betreffende overleg over het 
statuut voor een Europese Coöperatieve 
Vennootschap teneinde deze voor 
ondernemers aantrekkelijker te maken;

Or. en

Amendement 70
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

10 ter. is van oordeel dat het Initiatief 
voor een Sociaal Ondernemerschap het 
meeste succes kan behalen indien het 
stoelt op heldere en nauwkeurige 
definities en het zich richt op 
ondernemingen van de sociale economie, 
d.w.z. ondernemingen die a) voorrang 
geven aan het individu en de sociale 
doelstelling in verband met kapitaal, b) 
vrijwillig en open lidmaatschap 
aanbieden, c) met democratische controle 
door de leden werken en dit bevorderen, 
d) de belangen van leden/gebruikers en/of 
het algemeen belang combineren, e) de 
beginselen van subsidiariteit en 
verantwoordelijkheid verdedigen en 
toepassen, f) autonoom worden geleid, en 
g) overschotten gebruiken voor het 
verwezenlijken van doelstellingen op het 
gebied van duurzame ontwikkeling of om 
hun leden diensten van belang te leveren
of diensten van algemeen belang;

Or. en

Amendement 71
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. herinnert eraan dat het 
Europees Parlement, in zijn resolutie over 
de sociale economie, aan heeft gedrongen 
op een betere erkenning van 
ondernemingen van de sociale economie, 
met inbegrip van de algemene integratie 
van het concept in EU-maatregelen, een 
intensievere dialoog met 
vertegenwoordigers van de sociale 
economie, en betere 
bedrijfsondersteuning en erkenning in de 
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sociale dialoog; herinnert eraan dat het 
Parlement in dezelfde resolutie heeft 
gevraagd dat nationale registers rekening 
houden met ondernemingen van de 
sociale economie en heeft aangedrongen 
op de terbeschikkingstelling van 
specifieke statistieken over de activiteit 
van ondernemingen van de sociale 
economie;

Or. en

Amendement 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 
verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op 
tot een coherente benadering waarbij 
strikte minimumnormen worden 
vastgesteld en informatie- en 
raadplegingsrechten voor de werknemers 
en hun vertegenwoordigers, alsmede het 
recht aan directievergaderingen deel te 
nemen, worden bevorderd.

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance en sociale 
verantwoordelijkheid, in het bijzonder van 
regelingen waarbij werknemers 
aandeelhouders zijn, het versterken van 
langetermijnparticipatie door 
aandeelhouders en meer transparantie; is 
evenwel tegenstander van bindende regels 
in dit verband;

Or. en

Amendement 73
Sari Essayah

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. is verheugd over het initiatief van de 11. is verheugd over voorstel 38 van de 
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Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 
verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op
tot een coherente benadering waarbij 
strikte minimumnormen worden 
vastgesteld en informatie- en 
raadplegingsrechten voor de werknemers 
en hun vertegenwoordigers, alsmede het 
recht aan directievergaderingen deel te 
nemen, worden bevorderd.

Commissie betreffende openbare 
raadpleging tot versterking van de 
corporate governance, met als specifiek 
doel meer transparantie ten aanzien van 
sociale en milieukwesties, en respect voor 
mensenrechten, en onderstreept dat meer 
transparantie, met inachtneming van 
bedrijfsgeheimen, goede betrekkingen met 
het personeel, en van productieprocessen 
die oog hebben voor duurzame 
ontwikkeling, ook in het belang zijn van 
ondernemingen, hun eigenaars en 
degenen die in hen investeren;

Or. en

Amendement 74
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 
verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op tot 
een coherente benadering waarbij strikte 
minimumnormen worden vastgesteld en 
informatie- en raadplegingsrechten voor de 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
alsmede het recht aan 
directievergaderingen deel te nemen, 
worden bevorderd.

11. is verheugd over de toegewijdheid van 
de Commissie aan versterking van de 
corporate governance in voorstel 38, met 
als specifiek doel een grotere 
betrokkenheid van de werknemers en een 
verbetering van de door bedrijven 
verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op tot 
een coherente benadering waarbij strikte 
minimumnormen worden vastgesteld, zoals 
beloningsschalen en salarismaxima voor 
managers, als bijdrage aan een beter 
evenwicht tussen aandeelhouders en 
werknemers, en om een goede stimulans 
te bieden voor langetermijninvesteringen, 
en informatie- en raadplegingsrechten voor 
de werknemers en hun vertegenwoordigers, 
alsmede het recht aan 
directievergaderingen deel te nemen, 
worden bevorderd.

Or. en
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Amendement 75
Liisa Jaakonsaari

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 
verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op tot 
een coherente benadering waarbij strikte 
minimumnormen worden vastgesteld en 
informatie- en raadplegingsrechten voor de 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
alsmede het recht aan 
directievergaderingen deel te nemen, 
worden bevorderd.

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 
verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op tot 
een coherente benadering waarbij strikte 
minimumnormen worden vastgesteld en 
informatie- en raadplegingsrechten voor de 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
alsmede het recht aan 
directievergaderingen deel te nemen, 
worden bevorderd; is van oordeel dat de 
werking van raden van bestuur en 
besluitvormingsorganen kan worden 
verbeterd door middel van de opname van 
meer vrouwen en personen met 
verschillende achtergronden, ervaringen 
en rollen, en dat derhalve maatregelen 
moeten worden genomen om te 
bewerkstelligen dat deze raden en 
organen divers zijn samengesteld;

Or. en

Amendement 76
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 

11. is verheugd over het initiatief van de 
Commissie tot versterking van de corporate 
governance, met als specifiek doel een 
grotere betrokkenheid van de werknemers 
en een verbetering van de door bedrijven 
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verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op tot 
een coherente benadering waarbij strikte 
minimumnormen worden vastgesteld en 
informatie- en raadplegingsrechten voor de 
werknemers en hun vertegenwoordigers, 
alsmede het recht aan 
directievergaderingen deel te nemen, 
worden bevorderd.

verstrekte informatie, ook van die over de 
beloning van het management; roept op tot 
een coherente benadering waarbij een 
verordening met strikte minimumnormen 
wordt vastgesteld en informatie- en 
raadplegingsrechten voor de werknemers 
en hun vertegenwoordigers, alsmede het 
recht aan directievergaderingen deel te 
nemen, worden bevorderd;

Or. en

Amendement 77
Licia Ronzulli

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 bis. beklemtoont de noodzaak van een 
ambitieus Europees industriebeleid voor 
het versterken van de reële economie en 
het bewerkstelligen van de overgang naar 
een intelligentere en meer duurzame 
economie;

Or. en

Amendement 78
Sergio Gaetano Cofferati

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 ter. is van oordeel dat corporate 
governance ook de goedkeuring van 
praktijken op het gebied van sociaal 
verantwoord ondernemen en de 
bevordering van positieve maatregelen 
moet omvatten;

Or. en
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Amendement 79
Pervenche Berès

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quater. verzoekt de Commissie een 
voorstel te doen voor een energieschild 
voor bescheiden huishoudens;

Or. en

Amendement 80
Sylvana Rapti

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

11 quinquies. onderstreept dat de toegang 
van kwetsbare groepen tot onder andere 
bankdiensten (bijvoorbeeld hypotheken) 
van het allergrootste belang is, en dat elk 
wetgevingsinitiatief rekening moet 
houden met de financiële integratie en 
bescherming van en adequate 
informatieverschaffing aan consumenten.

Or. en


