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Amendement 1
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. overwegende dat de Europeanen nog 
steeds teveel belemmerd worden om de 
interne markt ten volle te kunnen 
benutten, hetgeen de ontwikkeling van 
een gevoel bij één gemeenschap te horen 
in de weg staat; 

Or. fr

Amendement 2
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. overwegende dat deze 
moeilijkheden snel moeten worden 
verholpen, zodat de Europeanen ten volle 
gebruik kunnen maken van hun recht op 
vrij verkeer en van de voordelen van het 
lidmaatschap van de Europese Unie; 

Or. fr

Amendement 3
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf- 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- 1 bis. verzoekt de Commissie en de 



PE483.810v01-00 4/41 AM\894681NL.doc

NL

lidstaten, gelet op de leemten die zijn 
vastgesteld in de wetgeving inzake de 
interne markt en de tenuitvoerlegging 
daarvan, om zich sterker in te spannen 
voor de effectieve tenuitvoerlegging van 
de desbetreffende wetgeving, met name in 
verband met kwesties die verband houden 
met sociale bescherming;

Or. en

Amendement 4
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf- 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

- 1 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten zich te concentreren op nuttige 
communicatiestrategieën en 
informatiemechanismen met betrekking 
tot het gebruik van sociale rechten en 
uitkeringen door burgers in de hele Unie;

Or. en

Amendement 5
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 
van het sociale beleid tot stand te brengen; 
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van het sociale beleid tot stand te brengen; pleit ervoor om vroegere overwegingen 
over een 28e regeling binnen de 
socialezekerheidsstelsels te actualiseren 
en hiermee bij de uitvoering van de 
studies rekening te houden;

Or. de

Amendement 6
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 
van het sociale beleid tot stand te brengen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een overdraagbaar 
socialezekerheidsstelsel op Europees 
niveau dienen te overwegen, om een 
nauwere samenwerking op het vlak van het 
sociale beleid tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 7
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de continuïteit van de
socialezekerheidsbescherming van mobiele 
burgers in de EU en een gelijke 
behandeling met de inwoners van het 
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Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 
van het sociale beleid tot stand te brengen;

betreffende land te verzekeren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen dat 
een aanvulling vormt op het algemene 
stelsel, om een nauwere samenwerking op 
het vlak van het sociale beleid tot stand te 
brengen;

Or. fr

Amendement 8
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 
van het sociale beleid tot stand te brengen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 
van het sociale beleid tot stand te brengen; 
neemt daarbij in aanmerking dat 
genoemde verordening reeds van 
toepassing zou kunnen zijn op 
aanvullende pensioenregelingen;

Or. en

Amendement 9
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een facultatief, vrijwillig en 
overdraagbaar socialezekerheidsstelsel op 
Europees niveau dienen te overwegen, om 
een nauwere samenwerking op het vlak 
van het sociale beleid tot stand te brengen;

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om, in naleving van Verordening 883/2004 
en artikel 153 VWEU, studies uit te voeren 
om de socialezekerheidsbescherming van 
mobiele burgers te verbeteren, waarbij zij 
eveneens een vrijwillig en overdraagbaar 
socialezekerheidsstelsel op Europees 
niveau dienen te overwegen, om optimale 
sociale voorwaarden te stimuleren en een 
nauwere samenwerking op het vlak van het 
sociale beleid tot stand te brengen;

Or. fr

Amendement 10
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herhaalt dat de economische 
vrijheden door bedrijven niet mogen 
worden aangegrepen om de wetten en 
gebruiken op sociaal en arbeidsgebied te 
ontduiken of te verdraaien, of om 
concurrentievervalsing te plegen met 
salarissen en arbeidsomstandigheden;

Or. fr

Amendement 11
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake 
socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake 
socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken; is van mening dat deze 
rechten in alle lidstaten en voor alle 
burgers zouden moeten worden 
gegarandeerd, met inachtneming van het 
beginsel van gelijke behandeling en 
zonder enige vorm van discriminatie; 
meent voorts dat speciale aandacht moet 
worden besteed aan de meest kwetsbare 
en achtergestelde groepen, zoals 
laaggeschoolde werknemers en 
werknemers met bijzondere behoeften;

Or. en

Amendement 12
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU 
verplaatsen over de nodige informatie 
inzake socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
werknemers, werkgevers en andere 
partijen die bij een grensoverschrijdende 
werkgelegenheidssituatie zijn betrokken 
over de nodige informatie inzake 
arbeidsrechten, en met name 
socialezekerheidsrechten, kunnen 
beschikken; is van mening dat deze 
informatie beschikbaar moet zijn vóór, 
tijdens en na de mobiliteitservaring;



AM\894681NL.doc 9/41 PE483.810v01-00

NL

Or. en

Amendement 13
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake 
socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen, ervoor te zorgen dat deze 
niet op discriminerende wijze worden 
toegepast, te verzekeren dat mensen die 
zich binnen de EU verplaatsen over de 
nodige informatie inzake rechten en 
verplichtingen, zoals 
socialezekerheidsrechten en 
belastingregels, kunnen beschikken, en het 
voor hen gemakkelijker te maken om zo 
nodig verhaal te halen;

Or. en

Amendement 14
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake 
socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake 
socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken; verwelkomt in dit verband 
initiatieven, zoals dat van de Commissie 
voor de ontwikkeling van een nieuw 
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systeem voor de elektronische uitwisseling 
van socialezekerheidsgegevens, en dringt 
aan op versterking van de samenwerking 
tussen de nationale 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 15
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake
socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake sociale 
rechten - zoals sociale zekerheid, 
werkloosheidsuitkering en zorg – kunnen 
beschikken, met name door de toegang tot 
overheidsdiensten via internet te 
waarborgen;

Or. fr

Amendement 16
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over de nodige informatie inzake 

2. dringt er bij de lidstaten op aan om het 
nodige te doen om de ingewikkelde 
nationale administratieve procedures te 
vereenvoudigen en te verzekeren dat 
mensen die zich binnen de EU verplaatsen 
over alle nodige informatie inzake 
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socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

socialezekerheidsrechten kunnen 
beschikken;

Or. fr

Amendement 17
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een centraal coördinatiepunt op EU-
niveau in te stellen om de zorgen van 
mobiele werknemers, werkgevers en 
andere belanghebbende partijen te 
registreren met het oog op het vinden van 
oplossingen tussen de lidstaten en het 
voorkomen van problemen die 
voortvloeien uit 
mobielearbeidsverhoudingen, met 
inbegrip van de detachering van 
werknemers;

Or. en

Amendement 18
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. roept de lidstaten op om 
familieleden van EU-burgers die zelf geen 
EU-burger zijn gedurende de 
administratieve procedures die ze moeten 
doorlopen voortdurend als bonafide 
cliënten te behandelen;

Or. en
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Amendement 19
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland 
terechtkunnen;

Schrappen

Or. en

Amendement 20
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen;

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden en voor 
informatie over hun rechten op een enkele 
plek in het gastland terechtkunnen,
teneinde de effectieve uitoefening van 
rechten door burgers die zich binnen de 
EU verplaatsen te verbeteren;

Or. en

Amendement 21
Philippe Boulland
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen;

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een ook via internet te bereiken uniek 
loket voor alle mobiele personen in de EU, 
waardoor zij voor professionele en 
persoonlijke administratieve 
aangelegenheden op een enkele plek in het 
gastland terechtkunnen; herinnert aan het 
belang van unieke en multidisciplinaire 
loketten voor alle vragen in verband met 
het plaatselijk zoeken naar werk, zoals 
vervoer en huisvesting;

Or. fr

Amendement 22
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen;

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen; 
verzoekt om op dit unieke loket de 
elektronische overheid (e-overheid) toe te 
passen, zodat administratieve procedures 
langs elektronische weg kunnen worden 
uitgevoerd en beheerd;

Or. es

Amendement 23
Ria Oomen-Ruijten
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen;

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen; 
is van mening dat de lidstaten bilaterale 
loketten op moeten richten voor 
grensarbeiders, die o.a. tot taak krijgen de 
coördinatie van de gezinsuitkeringen 
efficiënt te regelen;

Or. nl

Amendement 24
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de behoefte aan de oprichting 
van een uniek loket voor alle mobiele 
personen in de EU, waardoor zij voor 
professionele en persoonlijke 
administratieve aangelegenheden op een 
enkele plek in het gastland terechtkunnen;

3. verzoekt de lidstaten een uniek loket op 
te richten voor alle mobiele personen in de 
EU, waardoor zij voor professionele en 
persoonlijke administratieve 
aangelegenheden op een enkele plek in het 
gastland terechtkunnen;

Or. en

Amendement 25
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het nodig is om de 
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administratieve belemmeringen voor 
kleine en middelgrote ondernemingen te 
verminderen, werknemers uit andere 
lidstaten welkom te heten en een centraal 
contactpunt op te richten; verzoekt de 
lidstaten daarnaast gebundelde informatie 
te verstrekken aan ondernemers die in een 
lidstaat willen investeren en daar banen 
willen creëren; 

Or. de

Amendement 26
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak om het 
Eures-systeem te versterken en op 
doeltreffende wijze aan de nationale 
systemen voor het zoeken naar werk te 
koppelen als een methode om de
werkloosheid in de EU te bestrijden en om 
te voorkomen dat vacatures door een 
tekort aan kandidaten met de juiste 
kwalificaties niet kunnen worden vervuld;

Or. el

Amendement 27
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt het toenemende probleem 
van personen die zich op zoek naar werk 
naar een andere lidstaat begeven, maar 
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geen werk kunnen vinden en uiteindelijk 
dakloos raken vanwege een gebrek aan 
informatie over hun rechten en het 
ontbreken van specifieke maatregelen om 
dit probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 28
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. herinnert eraan dat vrij verkeer een 
grondrecht is dat werknemers moeten 
kunnen uitoefenen zonder discriminatie 
op grond van nationaliteit tussen 
werknemers van de lidstaten op het vlak 
van werkgelegenheid, beloning en andere 
arbeidsvoorwaarden, waarbij migrerende 
werknemers een gelijke behandeling 
moeten krijgen en niet mogen worden 
gebruikt als goedkope arbeidskrachten; is 
van mening dat om deze vrijheid te 
waarborgen, werknemers proactief 
moeten worden geïnformeerd, toereikende 
instrumenten moeten worden ingesteld 
om verhaal te kunnen halen en alle 
lidstaten de desbetreffende EU-
voorschriften strikt moeten toepassen;

Or. en

Amendement 29
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn; verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat alle burgers die recht 
op de EHIC hebben de kaart op verzoek 
ontvangen en dat elke verkeerde 
toepassing van de regels onverwijld wordt 
gecorrigeerd; verzoekt de lidstaten om 
informatie te verstrekken over 
aanvullende verzekeringen of andere 
acties die mobiele burgers mogelijk 
moeten ondernemen om in het buitenland 
recht te hebben op dezelfde 
gezondheidszorg als in hun eigen lidstaat;

Or. en

Amendement 30
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn; informatie dient op 
eenvoudige wijze - ondermeer via 
elektronische weg - toegankelijk te zijn in 
een voor burgers met een 
ziektekostenverzekering toegankelijke 
vorm. Motivering: dit is in lijn met artikel 
7, lid 5 van de richtlijn betreffende de 
toepassing van de rechten van patiënten 
bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg;



PE483.810v01-00 18/41 AM\894681NL.doc

NL

Or. cs

Amendement 31
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle burgers 
volledig op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn en van hun financiële 
verplichtingen wanneer zij in 
verschillende lidstaten gebruikmaken van 
diensten;

Or. en

Amendement 32
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn, naast hun rechten in 
verband met het recht op werk, sociale 
zekerheid en indien van toepassing sociale 
woonruimte;

Or. fr
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Amendement 33
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle burgers op de 
hoogte zijn van hun rechten uit hoofde van 
de Europese ziekteverzekeringskaart 
wanneer zij in het buitenland zijn; vraagt 
dat deze informatie gemakkelijk 
toegankelijk en eenvoudig te begrijpen is;

Or. es

Amendement 34
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn of gebruik willen maken 
van zorg in een andere lidstaat;

Or. nl

Amendement 35
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele 
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om aangepaste maatregelen te nemen 
zodat alle mobiele burgers op de hoogte 
zijn van hun rechten uit hoofde van de 
Europese ziekteverzekeringskaart wanneer 
zij in het buitenland zijn, zodat zij daar zo 
eenvoudig mogelijk gebruik van kunnen 
maken;

Or. fr

Amendement 36
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle mobiele
burgers op de hoogte zijn van hun rechten 
uit hoofde van de Europese 
ziekteverzekeringskaart wanneer zij in het 
buitenland zijn;

4. verzoekt de Commissie en de lidstaten 
om ervoor te zorgen dat alle burgers op de 
hoogte zijn van hun rechten uit hoofde van 
de Europese ziekteverzekeringskaart 
wanneer zij in het buitenland zijn;

Or. fr

Amendement 37
Sylvana Rapti, Louis Grech, Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verwelkomt de voorstellen van de 
Commissie om de toegang tot 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verbeteren; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan om te zorgen voor een 
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spoedige en effectieve tenuitvoerlegging 
van richtlijn 2011/24/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2011 betreffende de toepassing van 
de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
rekening houdend met de beginselen van 
universaliteit, toegang tot kwaliteitsvolle 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
voorts om te blijven streven naar de 
verwezenlijking van het doel van een 
brede toepassing van telegeneeskunde en 
e-gezondheidsdiensten in 2020, en steunt 
de proefprojecten die erop zijn gericht om 
EU-burgers veilige onlinetoegang tot hun 
patiëntgegevens te bieden en te zorgen 
voor interoperabiliteit van 
patiëntendossiers, waardoor de 
continuïteit van de zorg aan patiënten kan 
worden verzekerd.

Or. en

Amendement 38
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
administratieve procedures voor de 
terugbetaling van behandelingen in het 
buitenland te vereenvoudigen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
administratieve procedures voor de 
terugbetaling van behandelingen in het 
buitenland te vereenvoudigen en ervoor te 
zorgen dat hun sociale en 
ziektekostenverzekeringen alle 
noodzakelijke stappen nemen om een 
toereikende bescherming van mobiele 
werknemers te garanderen; 

Or. de

Amendement 39
Kinga Göncz
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
administratieve procedures voor de 
terugbetaling van behandelingen in het 
buitenland te vereenvoudigen;

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
administratieve procedures voor de 
terugbetaling van behandelingen in het 
buitenland te vereenvoudigen en de 
vergoeding van in andere lidstaten 
gemaakte ziektekosten zo veel mogelijk 
sneller te laten verlopen;

Or. en

Amendement 40
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
administratieve procedures voor de 
terugbetaling van behandelingen in het 
buitenland te vereenvoudigen; 

5. dringt er bij de lidstaten op aan om de 
administratieve procedures voor de 
terugbetaling van behandelingen in het 
buitenland te vereenvoudigen, zodat er 
sneller uitbetaald wordt;

Or. fr

Amendement 41
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept de noodzaak om de 
arbeidsmobiliteit, het onderwijs en het 
ondernemerschap te stimuleren door 
bureaucratische belemmeringen weg te 
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nemen, de procedures te vereenvoudigen 
en de toegang tot informatie te verbeteren, 
zodat de voordelen van de interne markt 
volledig kunnen worden benut en 
tegelijkertijd het Europees sociaal model 
wordt veiliggesteld;

Or. el

Amendement 42
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt er bij de lidstaten op aan om 
de aanbestedingsprocedures te 
vereenvoudigen, zodat alle Europese 
bedrijven gelijke toegang hebben, en om 
de inschrijvende bedrijven te stimuleren 
gegevens met betrekking tot hun niveau 
van sociale verantwoordelijkheid te 
verstrekken;

Or. fr

Amendement 43
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. beveelt de Commissie en de lidstaten 
aan om de bestaande voorwaarden voor 
nieuwe ondernemers te verbeteren 
teneinde hun grote potentieel voor het 
creëren van nieuwe duurzame banen 
beter te benutten;

Or. en
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Amendement
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om grensoverschrijdende 
mobiliteit in de EU te bevorderen; is van 
mening dat zulk instrument kan bijdragen 
tot het wegwerken van het aanhoudende 
probleem op de arbeidsmarkt van de EU 
dat de beschikbare banen en 
arbeidskrachten niet op elkaar afgestemd 
zijn;

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI), maar meent dat de 
desbetreffende criteria eerst moeten 
worden geëvalueerd om 
grensoverschrijdende mobiliteit in de EU te
kunnen bevorderen; is van mening dat de 
samenwerking tussen de lidstaat van 
herkomst en de lidstaat van ontvangst 
door het IMI kan worden versneld om zo 
het aanhoudende probleem op de 
arbeidsmarkt van de EU dat de beschikbare 
banen en arbeidskrachten niet op elkaar 
afgestemd zijn, aan te pakken;

Or. de

Amendement 45
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om grensoverschrijdende 
mobiliteit in de EU te bevorderen; is van 
mening dat zulk instrument kan bijdragen 
tot het wegwerken van het aanhoudende 
probleem op de arbeidsmarkt van de EU 
dat de beschikbare banen en 
arbeidskrachten niet op elkaar afgestemd 
zijn;

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om grensoverschrijdende 
mobiliteit in de EU te bevorderen; is van 
mening dat zulk instrument, 
geharmoniseerd op een hoog niveau van 
socialezekerheidsbescherming, kan 
bijdragen tot het wegwerken van het 
aanhoudende probleem op de arbeidsmarkt 
van de EU dat de beschikbare banen en 
arbeidskrachten niet op elkaar afgestemd 
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zijn;

Or. fr

Amendement 46
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om grensoverschrijdende 
mobiliteit in de EU te bevorderen; is van 
mening dat zulk instrument kan bijdragen 
tot het wegwerken van het aanhoudende 
probleem op de arbeidsmarkt van de EU 
dat de beschikbare banen en 
arbeidskrachten niet op elkaar afgestemd 
zijn;

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om administratieve 
handelingen te vergemakkelijken en 
grensoverschrijdende mobiliteit in de EU te 
bevorderen; is van mening dat zulk 
instrument kan bijdragen tot het 
wegwerken van het aanhoudende probleem 
op de arbeidsmarkt van de EU dat de 
beschikbare banen en arbeidskrachten niet 
op elkaar afgestemd zijn;

Or. es

Amendement 47
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om grensoverschrijdende 
mobiliteit in de EU te bevorderen; is van 
mening dat zulk instrument kan bijdragen 
tot het wegwerken van het aanhoudende 
probleem op de arbeidsmarkt van de EU 
dat de beschikbare banen en 

6. is ingenomen met de invoering van een 
Europese beroepskaart die ondersteund 
wordt door het Informatiesysteem interne 
markt (IMI) om vrijwillige 
grensoverschrijdende mobiliteit in de EU te 
bevorderen; is van mening dat zulk 
instrument kan bijdragen tot het 
wegwerken van het aanhoudende probleem 
op de arbeidsmarkt van de EU dat de 
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arbeidskrachten niet op elkaar afgestemd 
zijn;

beschikbare banen en arbeidskrachten niet 
op elkaar afgestemd zijn;

Or. en

Amendement 48
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om met name hun formeel en 
informeel onderwijs beter te coördineren 
met de arbeidsmarkt om de in de 
verschillende lidstaten door studie, 
werkervaring of vrijwilligerswerk 
opgedane competenties te erkennen, met 
het doel om de kwalificaties van 
arbeidskrachten in de toekomst te kunnen 
vergelijken en zo alle Europeanen op de 
verschillende nationale arbeidsmarkten 
een betere kans op een goede baan te 
geven;

Or. fr

Amendement 49
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken; wijst erop 
dat de inspanningen om de nationale 
kwalificatiesystemen via het Europees 
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kwalificatiekader op elkaar af te stemmen 
moeten worden voortgezet;

Or. es

Amendement 50
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om een systeem voor de 
erkenning van formeel en informeel 
onderwijs in te stellen en dit beter te 
coördineren om de kwalificaties van 
arbeidskrachten in de toekomst te kunnen 
vergelijken;

Or. en

Amendement 51
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om in de
toekomst een beroepsbevolking te creëren 
met vergelijkbare kwalificaties die 
bevorderlijk kunnen zijn voor een 
gemeenschappelijke Europese 
arbeidsmarkt en die de productiviteit 
kunnen verhogen;

Or. en
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Amendement 52
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun taalonderwijs vanaf zeer 
jonge leeftijd te verbeteren en hun formeel 
en informeel onderwijs beter te 
coördineren, om de kwalificaties van 
arbeidskrachten in de toekomst te kunnen 
vergelijken;

Or. fr

Amendement 53
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken en 
gemakkelijk onderling te kunnen 
erkennen;

Or. en

Amendement 54
Milan Cabrnoch

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

7. herhaalt zijn oproep aan het adres van de 
lidstaten om hun formeel en informeel 
onderwijs, waaronder het levenslang 
leren, beter te coördineren om de 
kwalificaties van arbeidskrachten in de 
toekomst te kunnen vergelijken;

Or. cs

Amendement 55
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat 
onderwijsinstellingen in een bijlage bij het 
uitgereikte diploma dienen aan te geven 
op welke wijze hun nationale diploma´s 
vergeleken en gewaardeerd kunnen 
worden met een diploma in andere 
lidstaten, in het bijzonder de buurlanden;

Or. nl

Amendement 56
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. doet een beroep op de lidstaten 
ervoor te zorgen dat de Europese 
richtlijnen voor de bestrijding van 
discriminatie op de arbeidsmarkt in het 
kader van de mobiliteit van de 
werknemers op de juiste wijze worden 
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toegepast;

Or. el

Amendement 57
Veronica Lope Fontagné

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het succes van de procedure 
voor automatische erkenning als 
neergelegd in Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties en verzoekt om een 
evaluatie van de mogelijkheden om deze 
procedure uit te breiden naar andere 
beroepen;

Or. es

Amendement 58
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verlangt van de lidstaten dat ze de 
nodige actie ondernemen om toegang tot 
de structuurfondsen en het Cohesiefonds 
te verkrijgen en de toegekende bedragen 
te gebruiken voor programma's op het 
gebied van de beroepsopleiding om het 
midden- en kleinbedrijf verder te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 59
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om een 
nultolerantie te hanteren voor 
discriminerende regels en praktijken in de 
lidstaten;

8. verzoekt de Commissie om een 
nultolerantie te hanteren voor in de 
lidstaten toegepaste discriminerende 
regels, praktijken, zoals discriminatie bij 
de toelating van buitenlandse studenten, 
controles, zoals overdreven controles van 
ondernemers die goederen invoeren of in 
het buitenland diensten verrichten, en 
eisen, zoals het eisen van een zeer groot 
aantal documenten van buitenlandse 
dienstverrichters die in een bepaalde EU-
lidstaat activiteiten willen ontplooien;

Or. en

Amendement 60
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om een 
nultolerantie te hanteren voor 
discriminerende regels en praktijken in de 
lidstaten;

8. verzoekt de Commissie om een 
nultolerantie te hanteren voor 
discriminerende regels en praktijken ten 
opzichte van Europese werknemers in de 
lidstaten en roept de Commissie zodoende 
op om in geval van het niet respecteren 
van het EU-recht door een lidstaat de 
relevante procedures te starten;

Or. fr

Amendement 61
Veronica Lope Fontagné
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. verzoekt de Commissie om een 
nultolerantie te hanteren voor 
discriminerende regels en praktijken in de 
lidstaten;

8. verzoekt de Commissie om een 
nultolerantie te hanteren voor 
discriminerende regels en praktijken op het 
gebied van arbeid in de lidstaten die in 
strijd zijn met het recht van de Europese 
Unie;

Or. es

Amendement 62
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat sociale en 
arbeidswetgeving, collectieve 
overeenkomsten, industriële 
arbeidsverhoudingen en de beginselen 
van gelijke behandeling en "gelijke 
beloning voor gelijke arbeid" moeten 
worden gerespecteerd, beschermd en 
bevorderd; meent voorts dat het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijke arbeid 
op dezelfde werkplek, als neergelegd in de 
artikelen 18 en 157 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, moet worden geëerbiedigd en 
toegepast;

Or. en

Amendement 63
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
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Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. verzoekt de Commissie om de 
omzetting en de daadwerkelijke 
toepassing van Richtlijn 2000/78/EG in de 
lidstaten nauwlettend te volgen en op te 
treden in geval van tekortkomingen; 
verzoekt de lidstaten en de Raad om de 
spoedige aanneming van het voorstel voor 
een richtlijn betreffende de toepassing van 
het beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid als prioriteit te beschouwen;

Or. en

Amendement
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat de 
arbeidsvoorwaarden moeten worden 
verbeterd en dat een passende 
bescherming van gedetacheerde 
werknemers in de EU zonder enige vorm 
van discriminatie moet worden 
gewaarborgd; dringt aan op een 
verbetering van de omzetting en 
toepassing van de detacheringsrichtlijn in 
nauw overleg met de sociale partners;

Or. de

Amendement 65
Patrick Le Hyaric

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vraagt de Commissie om de rechten 
van werknemers en het grondrecht op 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve actie voorrang te geven op de 
concurrentieregels;

Or. fr

Amendement 66
Emilie Turunen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat arbeidsmobiliteit 
moet worden gecombineerd met het 
garanderen van de rechten van 
werknemers, onder inachtneming van het 
beginsel van gelijke behandeling en 
zonder discriminatie, en niet door 
bepaalde ondernemers mag worden 
uitgelegd als een kans om de lonen te 
verlagen, in de sociale zekerheid te 
snijden of, in het algemeen, de 
arbeidsvoorwaarden te verslechteren, 
door gebruik te maken van ingewikkelde 
regels; is van mening dat ook mogelijke 
sociale dumping een negatief effect kan 
hebben op de nationale arbeidsmarkten, 
zodat speciale aandacht moet uitgaan 
naar de tenuitvoerlegging en handhaving 
van de EU-voorschriften;

Or. en

Amendement 67
Jutta Steinruck



AM\894681NL.doc 35/41 PE483.810v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat de komende 
handhavingsrichtlijn duidelijkheid moet 
verschaffen over de regels en 
verplichtingen waaraan bedrijven die 
werknemers in andere lidstaten 
detacheren zich moeten houden met het 
oog op het voorkomen van misbruik en de 
bescherming van werknemers; is van 
mening dat de handhavingsrichtlijn in het 
bijzonder collectieve onderhandelingen en 
collectieve acties, de eerbiediging van 
overheidsautoriteiten, de limiet aan de 
uitbestedingen en een definitie van de 
hoofdactiviteit van een bedrijf die niet 
mag worden geëxternaliseerd of 
uitbesteed, het vermijden van 
postbusondernemingen en het recht op 
informatie voor gedetacheerde 
werknemers moet waarborgen en moet 
zorgen voor de creatie van structuren om 
gedetacheerde werknemers in lidstaten in 
hun moedertaal advies en ondersteuning 
te geven, met bijstand van de Europese 
Unie en de deelname van vakbonden; 
beklemtoont dat de Monti II-verordening 
een overkoepelende, bindende 
verordening moet zijn die er uitdrukkelijk 
voor zorgt dat in het kader van de interne 
markt de economische vrijheden de 
sociale grondrechten eerbiedigen, 
waaronder niet alleen het stakingsrecht, 
maar ook het recht om collectieve 
overeenkomsten aan te gaan, dat in geval
van conflict prioriteit wordt gegeven aan 
de sociale grondrechten en dat het recht 
op collectieve onderhandelingen en acties 
en het stakingsrecht worden beschermd 
en gehandhaafd;

Or. en
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Amendement 68
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. verzoekt om de opneming in de EU-
Verdragen van een protocol inzake sociale 
vooruitgang, in overeenstemming met het 
hoofddoel van de EU om de leef- en 
arbeidsomstandigheden van haar volken 
te verbeteren; verzoekt de Commissie 
voorts om de sociale clausule van artikel 9 
van het Verdrag volledig te eerbiedigen en 
in alle relevante internemarktwetgeving 
een bindende sociale clausule op te 
nemen om ervoor te zorgen dat de 
grondrechten niet worden ondergraven 
door mededingingsregels en dat het recht 
op collectieve actie en het stakingsrecht in 
het kader van de vier vrijheden worden 
beschermd en gehandhaafd;

Or. en

Amendement 69
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever verandert, te 
verbeteren.

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever verandert, te 
verbeteren; verzoekt de Commissie om de 
regelgeving inzake de transparantie van 
pensioenregelingen en hun 
beleggingsstrategieën en solvabiliteit te 
versterken en de sociale partners daar in 
een vroeg stadium bij te betrekken;
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Or. en

Amendement 70
Jean-Luc Bennahmias

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever verandert, te 
verbeteren.

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever (en van land) 
verandert, te verbeteren.

Or. fr

Amendement 71
Philippe Boulland

Ontwerpadvies
Paragraaf 10

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever verandert, te 
verbeteren.

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever en van land verandert, 
te verbeteren.

Or. fr

Amendement 72
Nadja Hirsch

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen wanneer 
men van werkgever verandert, te 
verbeteren.

10. herhaalt zijn oproep aan het adres van 
de Commissie om de verschillende regels 
voor pensioenfondsen te herzien en de 
meeneembaarheid van pensioenen, met 
name bedrijfspensioenen, wanneer men 
van werkgever verandert, te verbeteren.

Or. de

Amendement 73
Kinga Göncz

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. is verheugd dat de Commissie zich 
ertoe verbindt om het onderzoek van de 
opvattingen en zorgen van burgers met 
betrekking tot de werking van de interne
markt periodiek te herhalen; verzoekt de 
Commissie echter om de concrete 
problemen waarmee mobiele burgers in 
elke lidstaat geconfronteerd worden tot in 
detail te onderzoeken en met concrete 
voorstellen te komen voor op EU-niveau 
of door de lidstaten te ondernemen acties;

Or. en

Amendement 74
Ramona Nicole Mănescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verlangt van de lidstaten dat ze alle 
nodige stappen zetten om de 
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meeneembaarheid van pensioenen in 
wettelijk opzicht en ook in de praktijk te 
verbeteren teneinde de mobiliteit van 
werknemers en een efficiënte toegang tot 
de Europese interne markt te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 75
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. merkt op dat overheidsopdrachten 
een belangrijk marktinstrument vormen 
bij het bevorderen van duurzame 
werkgelegenheid en 
arbeidsomstandigheden; roept op om van 
de naleving van sociale normen en 
collectieve overeenkomsten en de betaling 
van wettelijke minimumlonen en -
vergoedingen tijdens de uitvoering van 
een contract en in de input- en 
toeleveringsketen een bindend criterium 
voor de gunning van contracten te maken 
teneinde het beginsel van gelijke beloning
voor gelijke arbeid in gelijke 
omstandigheden te handhaven;

Or. en

Amendement 76
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 ter. verzoekt de Commissie om 
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duidelijk afgebakende wetgeving aan te 
nemen waarin sociale diensten van 
algemeen belang worden omschreven op 
basis van grondrechten in plaats van op 
basis van economische begrippen, om de 
beginselen van subsidiariteit en lokaal 
zelfbestuur te versterken en om sociale 
diensten van algemeen belang uit te 
sluiten van de toepassing van 
marktregels;

Or. en

Amendement 77
Jutta Steinruck

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

10 quater. is van mening dat toekomstige 
wetgeving waarvoor vrijstellingen of een 
lichtere regeling voor kmo's worden 
voorzien primair betrekking hebben op 
sociaal beleid en dat vrijstellingen of 
lichtere regelingen in sociale 
aangelegenheden ongepast en gevaarlijk 
zijn vanuit het oogpunt van de gezondheid 
en veiligheid van werknemers, en 
herinnert eraan dat de sociale partners 
moeten worden betrokken bij elke 
herziening van de wetgeving inzake 
werkgelegenheid en sociaal beleid, zoals 
is vastgelegd in het Verdrag; is van 
mening dat het vrijstellen van kleine 
ondernemingen die activiteiten met een 
laag risico uitvoeren van het produceren 
van een schriftelijke risicobeoordeling de 
blootstelling van werknemers aan risico's 
op het werk zal vergroten en dat de kosten 
van het uitsluiten van micro-
ondernemingen ten gevolge van de 
toegenomen risico's op letsel en andere 
gezondheids- en veiligheidsproblemen 
moeten worden berekend; verzet zich 
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tegen het voorstel van de Commissie voor 
de invoering, in het kader van de 
komende handhavingsrichtlijn van de 
detacheringsrichtlijn en de richtlijn 
betreffende de voorwaarden voor toegang 
en verblijf van onderdanen van derde 
landen met het oog op seizoensarbeid, van 
een lichtere regeling of een vrijstelling 
voor kleine ondernemingen, aangezien 
het vrijstellen van micro-ondernemingen 
van deze twee nieuwe wettelijke 
instrumenten de gelijke behandeling van 
gedetacheerde en migrerende werknemers 
onmogelijk zal maken en het doel van de 
detacheringsrichtlijn om de rechten van 
gedetacheerde werknemers te beschermen 
zal ondergraven;

Or. en


