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Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(2021/0137(NLE))

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
binnen een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie en 
monitoring van het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid. Bij het streven 
naar ecologische duurzaamheid, 
productiviteit, billijkheid en stabiliteit 
integreert het Europees semester de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten en het 
monitoringinstrument ervan — het sociaal 
scorebord — en zorgt het voor nauwe 
samenwerking met de sociale partners, het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden. Het draagt bij tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling. Het economisch 
en werkgelegenheidsbeleid van de Unie en 
de lidstaten moet hand in hand gaan met de 
transitie van Europa naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame en 
digitale economie, waarbij het 
concurrentievermogen wordt aangescherpt, 
adequate arbeidsvoorwaarden worden 
gewaarborgd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
binnen een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie en 
monitoring van het economisch, 
werkgelegenheids-, sociaal en 
milieubeleid. Bij het streven naar 
ecologische duurzaamheid, productiviteit, 
billijkheid en stabiliteit moet het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten en het 
monitoringinstrument ervan — het sociaal 
scorebord — verder integreren, en zorgt 
het voor nauwe samenwerking met de 
sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld en andere belanghebbenden. 
Het draagt bij tot de verwezenlijking van 
de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling, in het bijzonder 
gendergelijkheid. Het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie en de 
lidstaten moet hand in hand gaan met de 
transitie van Europa naar een 
klimaatneutrale, sociaal inclusieve, 
ecologisch duurzame en digitale economie, 
waarbij het concurrentievermogen wordt 
aangescherpt, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en robuuste 
socialezekerheidsstelsels worden 
gewaarborgd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd, in jonge 
mensen wordt geïnvesteerd en 
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ongelijkheden, regionale verschillen en 
armoede worden aangepakt. Er is 
dringend behoefte aan hoogwaardige, 
duurzame werkgelegenheid, inclusief 
wetgevingsinitiatieven inzake fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden bij het 
telewerken, het recht om offline te zijn, 
ouderschaps- en zorggerelateerd verlof, de 
rechten van platformwerkers, een 
algemeen rechtskader voor uitbesteding, 
met meer transparantie en aanbevelingen 
inzake aansprakelijkheid, alsmede 
gezondheid en veiligheid op de werkplek 
en de rol van collectieve 
onderhandelingen.

Or. en


