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11.1.2017 A8-0391/10 

Amendement  10 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Verslag A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Een Europese pijler van sociale rechten 

2016/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de sociale partners en de 

Commissie samen te werken om een 

voorstel in te dienen voor een 

kaderrichtlijn over behoorlijke 

arbeidsomstandigheden in alle vormen van 

werk, met uitbreiding van de bestaande 

minimumnormen naar nieuwe soorten 

arbeidsbetrekkingen, op basis van een 

grondige effectbeoordeling; is van mening 

dat deze kaderrichtlijn de handhaving van 

de EU-wetgeving moet verbeteren, de 

rechtszekerheid binnen de hele interne 

markt moet vergroten en discriminatie 

moet voorkomen door de bestaande EU-

wetgeving aan te vullen en voor elke 

4. verzoekt de sociale partners en de 

Commissie samen te werken om een 

voorstel in te dienen voor een 

kaderrichtlijn over de 

arbeidsomstandigheden in nieuwe vormen 

van werk, met uitbreiding van de bestaande 

minimumnormen naar nieuwe soorten 

arbeidsbetrekkingen, op basis van een 

grondige effectbeoordeling; is van mening 

dat deze kaderrichtlijn de handhaving van 

de EU-wetgeving moet verbeteren, de 

rechtszekerheid binnen de hele interne 

markt moet vergroten en discriminatie 

moet voorkomen door de bestaande EU-

wetgeving aan te vullen en voor elke 
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werknemer een kernpakket afdwingbare 

rechten te garanderen, ongeacht het soort 

contract of arbeidsbetrekking, met onder 

andere gelijke behandeling, bescherming 

op het gebied van gezondheid en 

veiligheid, bescherming tijdens het 

moederschapsverlof, voorschriften op het 

gebied van werktijd en rusttijd, evenwicht 

tussen beroeps- en privéleven, toegang tot 

opleiding, ondersteuning op de werkvloer 

voor personen met een handicap, adequate 

rechten op het gebied van informatie, 

overleg en participatie, vrijheid van 

vereniging en vertegenwoordiging, 

collectieve onderhandelingen en 

collectieve actie; onderstreept het feit dat 

deze kaderrichtlijn van toepassing moet 

zijn op werknemers en alle werkenden met 

andere vormen van werk dan de 

standaardvorm, zonder 

noodzakelijkerwijze reeds bestaande 

richtlijnen te wijzigen; herinnert eraan dat 

de bestaande arbeidsrechten door de 

lidstaten worden toegepast overeenkomstig 

de nationale en de EU-wetgeving; vraagt 

ook een meer doelmatige en doeltreffende 

tenuitvoerlegging en controle van de 

bestaande arbeidsnormen, om de 

afdwingbaarheid van rechten te verbeteren 

en ongedeclareerd werk aan te pakken; 

werknemer een kernpakket afdwingbare 

rechten te garanderen, ongeacht het soort 

contract of arbeidsbetrekking, met onder 

andere gelijke behandeling, bescherming 

op het gebied van gezondheid en 

veiligheid, bescherming tijdens het 

moederschapsverlof, voorschriften op het 

gebied van werktijd en rusttijd, evenwicht 

tussen beroeps- en privéleven, toegang tot 

opleiding, ondersteuning op de werkvloer 

voor personen met een handicap, adequate 

rechten op het gebied van informatie, 

overleg en participatie, vrijheid van 

vereniging en vertegenwoordiging, 

collectieve onderhandelingen en 

collectieve actie; onderstreept het feit dat 

deze kaderrichtlijn van toepassing moet 

zijn op alle personen met nieuwe vormen 

van werk, zonder noodzakelijkerwijze 

reeds bestaande richtlijnen te wijzigen; 

herinnert eraan dat de bestaande 

arbeidsrechten door de lidstaten worden 

toegepast overeenkomstig de nationale en 

de EU-wetgeving; vraagt ook een meer 

doelmatige en doeltreffende 

tenuitvoerlegging en controle van de 

bestaande arbeidsnormen, om de 

afdwingbaarheid van rechten te verbeteren 

en ongedeclareerd werk aan te pakken; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/11 

Amendement  11 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Verslag A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Een Europese pijler van sociale rechten 

2016/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. erkent het feit dat een bepaalde 

diversiteit aan arbeidscontracten nuttig is 

om ervoor te zorgen dat werknemers en 

werkgevers elkaar op efficiënte wijze 

vinden; herinnert evenwel aan het risico 

van een tweedeling van de arbeidsmarkt en 

aan het gevaar dat mensen gevangen 

komen te zitten in onzekere contracten 

zonder tastbaar vooruitzicht op opwaartse 

transities; benadrukt het feit dat 

arbeidscontracten met een open einde 

belangrijk zijn voor de sociaaleconomische 

zekerheid en wijst op de voordelen die 

deze contracten werkgevers bieden in 

5. erkent het feit dat een bepaalde 

diversiteit aan arbeidscontracten nuttig is 

om ervoor te zorgen dat werknemers en 

werkgevers elkaar op efficiënte wijze 

vinden; herinnert evenwel aan het risico 

van een tweedeling van de arbeidsmarkt en 

aan het gevaar dat mensen gevangen 

komen te zitten in onzekere contracten 

zonder tastbaar vooruitzicht op opwaartse 

transities; benadrukt het feit dat 

arbeidscontracten met een open einde 

belangrijk zijn voor de sociaaleconomische 

zekerheid en wijst op de voordelen die 

deze contracten werkgevers bieden in 
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talrijke sectoren; steunt ook de bevordering 

van bedrijfsmodellen van de sociale 

economie; verzoekt de Commissie de 

richtlijn schriftelijke verklaringen 

(91/533/EEG) uit te breiden naar alle 

vormen van werk en arbeidsbetrekkingen; 

vraagt dat in de kaderrichtlijn over 

behoorlijke arbeidsomstandigheden ook de 

bestaande specifieke minimumnormen 

worden opgenomen die moeten worden 

gegarandeerd bij bepaalde specifieke 

arbeidsbetrekkingen, met name: 

a) passende inhoud op het gebied van leren 

en opleiding en behoorlijke 

arbeidsvoorwaarden voor stages, practica 

en leerlingplaatsen, om ervoor te zorgen 

dat zij waardevolle stapstenen zijn voor de 

overgang van onderwijs naar beroepsleven, 

overeenkomstig de bepalingen van de 

aanbeveling van de Raad inzake een 

kwaliteitskader voor stages, en dat zij 

beperkt zijn in de tijd en niet in de plaats 

komen van werk voor jongeren; een 

betaling die in verhouding staat tot het 

verrichte werk, de vaardigheden en de 

ervaring van de betrokkene en die stagiairs, 

praktikanten en leerlingen op de 

arbeidsmarkt buiten onderwijscurricula in 

staat stelt om rond te komen; 

b) voor werk op basis van bemiddeling 

door digitale platforms en andere vormen 

van economisch afhankelijke zelfstandige 

arbeid, een duidelijk onderscheid – voor de 

toepassing van de EU-wetgeving en 

onverminderd de nationale wetgeving – 

van personen die werkelijk zelfstandig zijn 

en personen met een arbeidsbetrekking, 

rekening houdend met Aanbeveling 198 

van de IAO, die bepaalt dat het volstaat dat 

aan meerdere indicatoren is voldaan om 

van een arbeidsbetrekking te spreken; de 

status en essentiële verantwoordelijkheden 

van het platform, de cliënt en de persoon 

die het werk uitvoert, moeten bijgevolg 

worden verduidelijkt; minimumnormen 

voor samenwerkingsregels moeten ook 

worden ingevoerd, met volledige en 

talrijke sectoren; steunt ook de bevordering 

van bedrijfsmodellen van de sociale 

economie; verzoekt de Commissie de 

richtlijn schriftelijke verklaringen 

(91/533/EEG) uit te breiden naar alle 

vormen van werk en arbeidsbetrekkingen; 

vraagt dat in de kaderrichtlijn over de 

arbeidsomstandigheden in nieuwe vormen 

van werk ook de bestaande specifieke 

minimumnormen worden opgenomen die 

moeten worden gegarandeerd bij bepaalde 

specifieke arbeidsbetrekkingen, met name: 

a) passende inhoud op het gebied van leren 

en opleiding en behoorlijke 

arbeidsvoorwaarden voor stages, practica 

en leerlingplaatsen, om ervoor te zorgen 

dat zij waardevolle stapstenen zijn voor de 

overgang van onderwijs naar beroepsleven, 

overeenkomstig de bepalingen van de 

aanbeveling van de Raad inzake een 

kwaliteitskader voor stages, en dat zij 

beperkt zijn in de tijd en niet in de plaats 

komen van werk voor jongeren; een 

betaling die in verhouding staat tot het 

verrichte werk, de vaardigheden en de 

ervaring van de betrokkene en die stagiairs, 

praktikanten en leerlingen op de 

arbeidsmarkt buiten onderwijscurricula in 

staat stelt om rond te komen; 

b) voor werk op basis van bemiddeling 

door digitale platforms en andere vormen 

van economisch afhankelijke zelfstandige 

arbeid, een duidelijk onderscheid – voor de 

toepassing van de EU-wetgeving en 

onverminderd de nationale wetgeving – 

van personen die werkelijk zelfstandig zijn 

en personen met een arbeidsbetrekking, 

rekening houdend met Aanbeveling 198 

van de IAO, die bepaalt dat het volstaat dat 

aan meerdere indicatoren is voldaan om 

van een arbeidsbetrekking te spreken; de 

status en essentiële verantwoordelijkheden 

van het platform, de cliënt en de persoon 

die het werk uitvoert, moeten bijgevolg 

worden verduidelijkt; minimumnormen 

voor samenwerkingsregels moeten ook 

worden ingevoerd, met volledige en 



 

AM\1114110NL.docx  PE596.734v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

uitgebreide informatie aan de 

dienstverlener over zijn of haar rechten en 

plichten, het bijbehorende 

socialebeschermingsniveau en de identiteit 

van de werkgever; werknemers en 

werkelijk zelfstandige personen die in 

dienst worden genomen via 

onlineplatforms, moeten analoge rechten 

hebben met de rest van de economie en 

beschermd zijn door participatie in 

socialezekerheids- en 

ziekteverzekeringstelsels; de lidstaten 

moeten zorgen voor goed toezicht op de 

voorwaarden van de arbeidsbetrekking of 

het dienstverleningscontract, zodat 

misbruik van de dominante positie door de 

eigenaar van het platform wordt 

voorkomen; 

c) beperkingen inzake oproepwerk: 

nulurencontracten mogen niet toegestaan 

zijn, gezien de extreme onzekerheid die zij 

inhouden; 

uitgebreide informatie aan de 

dienstverlener over zijn of haar rechten en 

plichten, het bijbehorende 

socialebeschermingsniveau en de identiteit 

van de werkgever; werknemers en 

werkelijk zelfstandige personen die in 

dienst worden genomen via 

onlineplatforms, moeten analoge rechten 

hebben met de rest van de economie en 

beschermd zijn door participatie in 

socialezekerheids- en 

ziekteverzekeringstelsels; de lidstaten 

moeten zorgen voor goed toezicht op de 

voorwaarden van de arbeidsbetrekking of 

het dienstverleningscontract, zodat 

misbruik van de dominante positie door de 

eigenaar van het platform wordt 

voorkomen; 

c) beperkingen inzake oproepwerk: 

nulurencontracten mogen niet toegestaan 

zijn, gezien de extreme onzekerheid die zij 

inhouden; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/12 

Amendement  12 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Enrique Calvet 

Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Verslag A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Een Europese pijler van sociale rechten 

2016/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. neemt kennis van de dalende inkomsten 

uit arbeid in Europa in de voorbij decennia; 

benadrukt het feit dat er een hernieuwde 

opwaartse sociale convergentie nodig is en 

dat genderloonkloof moet worden gedicht 

in de hele EU om de vraag aan te 

zwengelen, duurzame, inclusieve groei 

mogelijk te maken en de ongelijkheden te 

verkleinen; erkent het feit dat behoorlijke, 

leefbare lonen belangrijk zijn om armoede 

onder werkenden te voorkomen; verzoekt 

de Commissie actief een ruimer 

toepassingsgebied te ondersteunen van 

collectieve overeenkomsten in 

6. neemt kennis van de dalende inkomsten 

uit arbeid in Europa in de voorbij decennia; 

benadrukt het feit dat er een hernieuwde 

opwaartse sociale convergentie nodig is en 

dat genderloonkloof moet worden gedicht 

in de hele EU om de vraag aan te 

zwengelen, duurzame, inclusieve groei 

mogelijk te maken en de ongelijkheden te 

verkleinen; erkent het feit dat behoorlijke, 

leefbare lonen belangrijk zijn om armoede 

onder werkenden te voorkomen; verzoekt 

de Commissie actief een ruimer 

toepassingsgebied te ondersteunen van 

collectieve overeenkomsten in 
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overeenstemming met de nationale tradities 

en praktijken van de lidstaten en met 

passende eerbiediging van de autonomie 

van de sociale partners; beveelt de 

vaststelling aan van loonondergrenzen in 

de vorm van een nationaal minimumloon, 

indien van toepassing, met passende 

eerbiediging van de praktijken van elke 

lidstaat en na overleg met de sociale 

partners, om geleidelijk te komen tot een 

cijfer dat ten minste 60 % bedraagt van 

het respectieve mediane nationale loon, 

indien mogelijk, en dat niet onder het 

niveau ligt van het leefbare loon van de 

regio in kwestie; verzoekt de Commissie 

een proefversie te ontwerpen van een 

berekeningsmethode voor een regionaal 

leefbaar loon, om te helpen leefbare lonen 

te definiëren, te beschikken over een 

referentie-instrument voor sociale 

partners en te helpen bij de uitwisseling 

van beste praktijken op dit gebied; 

overeenstemming met de nationale tradities 

en praktijken van de lidstaten en met 

passende eerbiediging van de autonomie 

van de sociale partners; beveelt de 

vaststelling aan van loonondergrenzen in 

de vorm van een nationaal minimumloon, 

indien van toepassing, met passende 

eerbiediging van de praktijken van elke 

lidstaat en na overleg met de sociale 

partners verzoekt de Commissie te helpen 

bij de uitwisseling van beste praktijken op 

dit gebied; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/13 

Amendement  13 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij, Anneli 

Jäätteenmäki, Martina Dlabajová, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jean Arthuis 

 

Verslag A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Een Europese pijler van sociale rechten 

2016/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. beveelt aan dat alle werkenden gedekt 

zijn door een verzekering tegen 

werkloosheid of onvrijwillig deeltijds 

werk, inclusief hulp bij het zoeken van een 

baan en investering in opleiding of 

omscholing afhankelijk van de 

voorwaarden die elke lidstaat in overleg 

met de sociale partners heeft vastgelegd; 

herinnert eraan dat adequate 

werkloosheidsuitkeringen ervoor zorgen 

dat werknemers en werkgevers elkaar 

gemakkelijker kunnen vinden en bijgevolg 

nuttig zijn voor de productiviteit, terwijl zij 

ook een sleutelrol spelen voor de 

14. beveelt aan dat alle werkenden gedekt 

zijn door regelingen inzake 

werkloosheidsuitkeringen, inclusief hulp 

bij het zoeken van een baan en investering 

in opleiding of omscholing afhankelijk van 

de voorwaarden die elke lidstaat in overleg 

met de sociale partners heeft vastgelegd; 

herinnert eraan dat adequate 

werkloosheidsuitkeringen ervoor zorgen 

dat werknemers en werkgevers elkaar 

gemakkelijker kunnen vinden en bijgevolg 

nuttig zijn voor de productiviteit, terwijl zij 

ook een sleutelrol spelen voor de 

voorkoming en terugdringing van armoede; 
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voorkoming en terugdringing van armoede; 

is van mening dat de Europese pijler van 

sociale rechten kwaliteitsbenchmarks moet 

aanbevelen voor de nationale 

verzekeringsregelingen tegen 

werkloosheid, met name met betrekking tot 

de dekking ervan, de activeringsvereisten, 

een koppeling tussen de duur van de 

steunverlening en de gemiddelde nationale 

duur van een zoektocht naar werk en de 

kwaliteit van de steun die wordt verleend 

door arbeidsbureaus; 

is van mening dat de Europese pijler van 

sociale rechten de uitwisseling moet 

faciliteren van de beste praktijken met 

betrekking tot de nationale regelingen 

inzake werkloosheidsuitkeringen, met 

name met betrekking tot de dekking ervan, 

de activeringsvereisten, een koppeling 

tussen de duur van de steunverlening en de 

gemiddelde nationale duur van een 

zoektocht naar werk en de kwaliteit van de 

steun die wordt verleend door 

arbeidsbureaus; 

Or. en 
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11.1.2017 A8-0391/14 

Amendement  14 

Tom Vandenkendelaere, Thomas Mann, David Casa, Csaba Sógor, Mairead 

McGuinness, Anne Sander, Sofia Ribeiro, Jeroen Lenaers, Heinz K. Becker, Michaela 

Šojdrová, Pascal Arimont, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Verónica Lope Fontagné, 

Ádám Kósa, Sven Schulze, Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Herbert Reul, Birgit 

Collin-Langen, Christofer Fjellner, Markus Pieper, Dariusz Rosati, Ivan Štefanec, Pilar 

Ayuso, Werner Kuhn, Françoise Grossetête, Eduard Kukan, Jarosław Kalinowski, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam 

Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, 

Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Peter 

Liese, Burkhard Balz, Andreas Schwab, Albert Deß, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, 

Fernando Ruas, Elisabeth Morin-Chartier, Ingeborg Gräßle, Rosa Estaràs Ferragut, 

Markus Ferber, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Gunnar Hökmark, 

José Manuel Fernandes, Daniel Caspary, Milan Zver, Dubravka Šuica, Anna Záborská, 

Ildikó Gáll-Pelcz, Ramón Luis Valcárcel Siso, Krišjānis Kariņš, Ivo Belet, Deirdre 

Clune, Michał Boni, Annie Schreijer-Pierik, Tomáš Zdechovský, Michel Dantin, Pál 

Csáky, Werner Langen, József Szájer, Sandra Kalniete, Rainer Wieland, Esther de 

Lange, Danuta Jazłowiecka, Franck Proust, Lambert van Nistelrooij 

 

Verslag A8-0391/2016 

Maria João Rodrigues 

Een Europese pijler van sociale rechten 

2016/2095(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. herinnert eraan dat het Handvest van de 

grondrechten van de EU elke discriminatie 

op gronden als geslacht, ras, kleur, etnische 

of sociale herkomst, genetische trekken, 

taal, religie of geloof, politieke of andere 

opinie, het behoren tot een nationale 

minderheid, eigendom, geboorte, 

invaliditeit, leeftijd of seksuele oriëntatie 

verbiedt; benadrukt het feit dat iedereen 

gelijke kansen moet genieten gedurende 

zijn hele leven, inclusief bij het zoeken 

naar werk en op het werk; wijst erop dat de 

Richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 

beroep (2000/78/EG) en de Richtlijn 

inzake rassengelijkheid (2000/43/EG) 

26. herinnert eraan dat het Handvest van de 

grondrechten van de EU elke discriminatie 

op gronden als geslacht, ras, kleur, etnische 

of sociale herkomst, genetische trekken, 

taal, religie of geloof, politieke of andere 

opinie, het behoren tot een nationale 

minderheid, eigendom, geboorte, 

invaliditeit, leeftijd of seksuele oriëntatie 

verbiedt; benadrukt het feit dat iedereen 

gelijke kansen moet genieten gedurende 

zijn hele leven, inclusief bij het zoeken 

naar werk en op het werk; wijst erop dat de 

Richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 

beroep (2000/78/EG) en de Richtlijn 

inzake rassengelijkheid (2000/43/EG) 
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behoorlijk ten uitvoer moeten worden 

gelegd; dringt er bij de lidstaten op aan de 

tenuitvoerlegging te bespoedigen en bij de 

Commissie de handhaving te evalueren van 

de bestaande maatregelen voor het 

garanderen van non-discriminatie en 

gelijke kansen en voor een verbeterde 

arbeidsmarktparticipatie en sociale 

integratie van ondervertegenwoordigde 

groepen; verzoekt de Commissie indien 

nodig nieuwe, concrete aanbevelingen of 

andere maatregelen op dit gebied in te 

dienen; herinnert eraan dat de in 2008 

voorgestelde en nog niet goedgekeurde 

richtlijn inzake gelijke behandeling een 

ontbrekend element is in de wetgeving op 

het gebied van non-discriminatie; vestigt 

de aandacht op de Europese en nationale 

rechtspraak waarin wordt aangegeven dat 

er een verplichting tot redelijke aanpassing 

voor alle discriminatiegronden moet 

worden vastgelegd in de EU- en de 

nationale wetgeving, op voorwaarde dat 

deze geen onevenredige belasting 

veroorzaakt voor werkgevers en 

dienstverleners; roept de Commissie ertoe 

op de rechtskaders en het beleid van de 

lidstaten te monitoren overeenkomstig de 

toepasselijke EU-wetgeving om ervoor te 

zorgen dat integratie, gelijke behandeling 

en behoorlijke werkomstandigheden 

gegarandeerd zijn voor alle personen met 

de status van vluchteling; benadrukt dat 

toegang tot de rechter en bescherming 

moet worden gewaarborgd voor alle 

slachtoffers van uitbuiting en discriminatie; 

behoorlijk ten uitvoer moeten worden 

gelegd; dringt er bij de lidstaten op aan de 

tenuitvoerlegging te bespoedigen en bij de 

Commissie de handhaving te evalueren van 

de bestaande maatregelen voor het 

garanderen van non-discriminatie en 

gelijke kansen en voor een verbeterde 

arbeidsmarktparticipatie en sociale 

integratie van ondervertegenwoordigde 

groepen; verzoekt de Commissie indien 

nodig nieuwe, concrete aanbevelingen of 

andere maatregelen op dit gebied in te 

dienen; vestigt de aandacht op de Europese 

en nationale rechtspraak waarin wordt 

aangegeven dat er een verplichting tot 

redelijke aanpassing voor alle 

discriminatiegronden moet worden 

vastgelegd in de EU- en de nationale 

wetgeving, op voorwaarde dat deze geen 

onevenredige belasting veroorzaakt voor 

werkgevers en dienstverleners; roept de 

Commissie ertoe op de rechtskaders en het 

beleid van de lidstaten te monitoren 

overeenkomstig de toepasselijke EU-

wetgeving om ervoor te zorgen dat 

integratie, gelijke behandeling en 

behoorlijke werkomstandigheden 

gegarandeerd zijn voor alle personen met 

de status van vluchteling; benadrukt dat 

toegang tot de rechter en bescherming 

moet worden gewaarborgd voor alle 

slachtoffers van uitbuiting en discriminatie; 

 

Or. en 

 

 


