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Amendement  1 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2330(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. is verheugd dat de Commissie in haar 

jaarlijkse groeianalyse onderstreept dat in 

de context van de nieuwe nationale, 

stabiliteits- en hervormingsprogramma's 

meer aandacht moet worden besteed aan 

sociale rechtvaardigheid, en dat zij drie 

werkgelegenheidsindicatoren 
(arbeidsparticipatie, langdurige 

werkloosheid en jeugdwerkloosheid) aan 

de procedure voor macro-economische 

onevenwichtigheden heeft toegevoegd; 

wenst dat deze indicatoren op voet van 

gelijkheid worden geplaatst met de 

bestaande indicatoren, zodat aan de hand 

ervan diepgaande analyses kunnen 
worden uitgevoerd in de desbetreffende 

lidstaten en hun interne 

onevenwichtigheden nader worden 

onderzocht, met voorstellen voor en 

toezicht op economische en sociale 

hervormingen tot gevolg; 

2. betreurt dat de drie sociale indicatoren 

die in het 

waarschuwingsmechanismeverslag 2016 

zijn toegevoegd (arbeidsparticipatie, 

langdurige werkloosheid en 

jeugdwerkloosheid) zonder gevolg blijven 

en de verdere afbraak van de sociale 

normen dus wellicht niet kunnen 

voorkomen; vraagt daarom dat er sociale 

indicatoren worden opgenomen die leiden 

tot concrete beleidsmaatregelen met het 

oog op de uitbanning van armoede en 

sociale uitsluiting; 

Or. en 
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Amendement  2 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2330(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is van mening dat zorgvuldig 

geformuleerde flexizekerheid de 

fragmentatie van de arbeidsmarkt helpt 

voorkomen en duurzame kwaliteitsbanen 

helpt behouden, maar vindt het 

zorgwekkend dat het flexizekerheidsmodel 

in een aantal lidstaten niet goed is 

toegepast; roept de lidstaten en de 

Commissie op ervoor te zorgen dat bij de 

toepassing van het flexizekerheidsmodel, 

indien van toepassing, de arbeidsrechten 

worden geëerbiedigd en de 

socialezekerheidsnormen in acht worden 

genomen; wenst dat de lidstaten hun 

wetgeving inzake arbeidsbescherming 

moderniseren om voor meer 

arbeidsstabiliteit en veiligheid te zorgen 

bij de overgang tussen twee banen en ook, 

in voorkomend geval, door middel van een 

intensievere en betere samenwerking 

tussen publieke en particuliere 

arbeidsvoorzieningsdiensten, en om de 

toegang van de werknemers tot sociale 

zekerheid en sociale rechten te garanderen; 

betreurt het dat bij de 

arbeidshervormingen, hoewel 

verschillende lidstaten hervormingen 

hebben doorgevoerd en deze 

20. maakt bezwaar tegen de poging van de 

Commissie om het mislukte 

flexizekerheidsconcept te 

herintroduceren, aangezien meer 

flexibiliteit tot een grotere fragmentatie 

van de arbeidsmarkt , meer onzeker werk 
en een hernieuwde commodificatie van 

arbeid, onzekerheid voor werknemers en 

psychologische stress heeft geleid, en een 

stabiele levensplanning en een 

aangenaam gezinsleven onmogelijk 

maakt; vraagt dat de lidstaten hun 

wetgeving inzake arbeidsbescherming 

moderniseren om kwalitatief 

hoogwaardige banen met 

ontslagbescherming, een solide 

rechtskader voor vakbondsrechten en 

collectieve overeenkomsten en kwalitatief 

hoogwaardige publieke diensten voor 

baanwisselaars en de toegang van de 

werknemers tot hoge normen inzake 

sociale zekerheid en sociale rechten te 

garanderen; vraagt de Commissie strenger 

toezicht uit te oefenen op misbruik van 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd in de particuliere en de 

openbare sector; 
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hervormingen concrete resultaten hebben 

opgeleverd, zoals de verhoging van de 

arbeidsparticipatie, in sommige gevallen 

flexibiliteit is verkozen boven zekerheid, 

hetgeen tot meer onzekerheid en een 

gebrek aan arbeidsbescherming heeft 

geleid; vraagt de Commissie strenger 

toezicht uit te oefenen op misbruik van 

opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde tijd en op andere atypische 

opeenvolgende contracten in de 

particuliere en de openbare sector; 

Or. en 
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Amendement  3 

Gabriele Zimmer, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez 

Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Paloma López Bermejo, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Marisa Matias 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0031/2016 

Sofia Ribeiro 

Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2016 

2015/2330(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 58 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

58. vraagt de Commissie en de lidstaten 

samen ernaar toe te werken dat de 

belemmeringen die een billijke 

arbeidsmobiliteit in de weg staan, worden 

weggenomen, en er niet alleen voor te 

zorgen dat de arbeidsparticipatie wordt 

bevorderd, maar ook dat migrerende 
werknemers uit de EU hetzelfde worden 

behandeld als werknemers uit de lidstaten 

zelf, niet onrechtmatig worden behandeld 

of worden gediscrimineerd en hun 

werkgelegenheids- en sociale rechten 

kunnen genieten; 

58. vraagt de Commissie en de lidstaten 

samen te werken aan het verwijderen van 

de belemmeringen voor een op rechten 

gebaseerde, sociaal zekere en vrijwillige 
arbeidsmobiliteit, zodat migrerende 

werknemers uit de EU niet onrechtmatig 

worden behandeld; dringt daarom aan op 

een volledige toepassing van het beginsel 

van gelijk loon voor gelijk werk (en werk 

van gelijke waarde) op dezelfde werkplek, 

en op de eerbiediging van collectieve 

overeenkomsten; verwerpt elke poging 

van regeringen van de lidstaten of van de 

Commissie om werknemers uit de EU of 

derde landen te discrimineren door hen 

uit te sluiten van werkgerelateerde 

uitkeringen; verwerpt elke poging tot 

herziening van de Verordeningen 

nr. 883/2004 en 987/2009 op een wijze die 

de toegang van burgers van de EU en de 

EVA tot sociale voorzieningen beperkt; 

Or. en 

 

 


