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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor 
groei en werkgelegenheid
(COM(2013)0740 – C7-0000/2013 – 2013/0361(APP))

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2013)0740),

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0000/2013),

– gezien artikel 81, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien het interimverslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A7-0000/2014),

1. verzoekt de Raad rekening te houden met de volgende wijzigingen;

Wijziging 1

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

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

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

Or. en

Wijziging 2

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

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

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

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

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

Or. en
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Wijziging 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

1. De agenda van de top wordt gezamenlijk 
vastgesteld door de Raad, de Commissie en 
de bedrijfstakoverkoepelende organisaties 
van de werknemers en werkgevers die aan 
de werkzaamheden van de top deelnemen. 
Hiertoe vinden voorbereidende 
vergaderingen plaats van de diensten van 
de Raad en de Commissie, samen met het 
EVV en BUSINESSEUROPE.

1. De agenda van de top wordt gezamenlijk 
en op voet van gelijkheid vastgesteld door 
de Raad, de Commissie en de 
bedrijfstakoverkoepelende organisaties van 
de werknemers en werkgevers die aan de 
werkzaamheden van de top deelnemen. 
Hiertoe vinden voorbereidende 
vergaderingen plaats van de diensten van 
de Raad en de Commissie, samen met het 
EVV en BUSINESSEUROPE.

Or. en

Wijziging 4

Voorstel voor een besluit van de Raad
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging

1. De TST vergadert ten minste tweemaal 
per jaar. De vergaderingen vinden telkens 
vóór de voorjaars- en najaarsbijeenkomst 
van de Europese Raad plaats.

1. De TST vergadert ten minste tweemaal 
per jaar. De vergaderingen vinden telkens 
vóór de voorjaars- en najaarsbijeenkomst 
van de Europese Raad plaats en de 
resultaten van de top worden met het oog 
op de besluitvorming voorgelegd aan de 
volgende Europese Raad. 

Or. en

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


