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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de Unie overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie als doel heeft sociale rechtvaardigheid en bescherming te bevorderen; 
overwegende dat het vrije verkeer van werknemers een fundamenteel beginsel van de 
Europese Unie is; overwegende dat de Unie krachtens artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bij de bepaling en de uitvoering 
van haar beleid en optreden rekening moet houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog 
niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid; overwegende 
dat het beginsel van gelijke behandeling verankerd is in artikel 45, lid 2, van het 
VWEU, uit hoofde waarvan elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de 
werknemers van de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige 
arbeidsvoorwaarden wordt verboden;

B. overwegende dat meer dan 2,3 miljoen werknemers in een andere lidstaat zijn 
gedetacheerd voor het verlenen van diensten; overwegende dat het vrij verrichten van 
diensten cruciaal is voor de eengemaakte markt en ten dienste moet staan van het 
welzijn van eenieder; overwegende dat het vrij verkeer van diensten en werknemers in 
de eengemaakte markt moet worden toegestaan, maar dat de rechten van werknemers 
daarbij moeten worden gewaarborgd en bedrijven niet het recht mogen hebben om 
wetgeving en praktijken op sociaal en werkgelegenheidsgebied te omzeilen; 
overwegende dat milieugerelateerde en sociale overwegingen de nodige aandacht 
moeten krijgen om de weg vrij te maken voor een duurzame dienstenmarkt die vrij is 
van milieu- en sociale dumping;

C. overwegende dat een meer geïntegreerde en onderling verbonden dienstenmarkt 
noodzakelijk is om de klimaatverandering aan te pakken; overwegende dat 
economische, milieugerelateerde en sociale overwegingen elk evenveel aandacht 
moeten krijgen om de weg vrij te maken voor een duurzame dienstenmarkt die vrij is 
van milieu- en sociale dumping, in overeenstemming met de rechtvaardige transitie;

D. overwegende dat bedrijven door het vrije verkeer van diensten bij aanwervingen 
toegang hebben tot een grotere pool van talent en alle groepen, met name jongeren, 
migranten en langdurig werklozen; overwegende dat de eengemaakte markt alleen 
duurzaam kan zijn en de welvaart alleen kan vergroten wanneer ze gebaseerd is op 
eerlijke en gemeenschappelijke regels; overwegende dat de bescherming en bevordering 
van eerlijke lonen, gendergelijkheid en fatsoenlijke arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden van cruciaal belang zijn voor de totstandbrenging van 
een goed functionerende, eerlijke en duurzame eengemaakte markt voor hoogwaardige 
diensten; overwegende dat het in dit verband noodzakelijk is de wetgeving van de Unie 
inzake het vrije en eerlijke verkeer van personen, werknemers, goederen en diensten 
doeltreffend en consequent uit te voeren en te monitoren; overwegende dat de rol van de 
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Europese Arbeidsautoriteit (ELA) er hoofdzakelijk in bestaat toe te zien op de naleving 
van het Unierecht op het gebied van arbeidsmobiliteit;

E. overwegende dat 27 % van de toegevoegde waarde van geproduceerde goederen in de 
EU door diensten wordt gegenereerd en dat de dienstensector ter ondersteuning van de 
productie-industrie goed is voor 14 miljoen banen1;

F. overwegende dat het vrije verkeer van diensten niet mag leiden tot een aantasting van 
arbeidsvoorwaarden, waaronder de gezondheid en veiligheid van werknemers; 
overwegende dat door de huidige crisis de bestaande tekortkomingen op het vlak van de 
bescherming van mobiele en grensoverschrijdende werknemers aan het licht zijn 
gekomen; overwegende dat in de richtsnoeren van de Commissie over het herstel van 
het vrije verkeer de nadruk meer ligt op het verlenen van veilige diensten aan burgers en 
inwoners dan op het waarborgen van veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers; 
overwegende dat de grootschalige uitbraak van COVID-19 de mogelijke gevolgen van 
slechte arbeidsomstandigheden voor mobiele werknemers illustreert;

G. overwegende dat de meerderheid van de werknemers in de Europese Unie in dienst is 
bij een kleine of middelgrote onderneming (kmo); overwegende dat inbreuken op de 
Uniewetgeving inzake de verlening van diensten nog steeds voorkomen; overwegende 
dat kmo’s het meest kwetsbaar zijn voor dergelijke inbreuken; overwegende dat 
initiatieven die gericht zijn op kmo’s en start-ups bedrijven moeten helpen de bestaande 
regels na te leven; overwegende dat oneerlijke concurrentie een belangrijke bron van 
problemen is voor kmo’s;

H. overwegende dat de sociale gevolgen van het vrije verkeer van diensten zich zowel 
voordoen in de regio’s van oorsprong als in de regio’s die mobiele werknemers 
ontvangen, en dat deze zowel positief als negatief van aard kunnen zijn; overwegende 
dat het succes van industriële vernieuwing ernstig wordt beïnvloed door de 
demografische uitdagingen in de EU; overwegende dat de EU bijgevolg een krachtig 
cohesiebeleid en een eerlijk en geografisch evenwichtig industriebeleid nodig heeft 
waarmee wordt bijgedragen aan het scheppen van banen en opwaartse sociale 
convergentie; overwegende dat doeltreffende regelgeving en collectieve 
overeenkomsten cruciaal zijn om fatsoenlijke arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden, hoogwaardige diensten en eerlijke concurrentie te 
waarborgen;

I. overwegende dat de toegankelijkheidsrichtlijn tot doel heeft bij te dragen aan de goede 
werking van de interne markt door de wetten, regels en administratieve bepalingen van 
de lidstaten inzake de vereisten voor de toegankelijkheid van bepaalde diensten op 
elkaar af te stemmen, met name door het wegnemen en voorkomen van belemmeringen 
voor het vrije verkeer van bepaalde toegankelijke producten en diensten die 
voortvloeien uit uiteenlopende toegankelijkheidsvereisten in de lidstaten, en 
overwegende dat de vraag naar toegankelijke diensten hoog is en dat uit prognoses 
blijkt dat het aantal personen met een handicap aanzienlijk zal toenemen;

J. overwegende dat het vrije verkeer van diensten in overeenstemming moet zijn met de 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Making EU Trade in Services Work for All, Copenhagen Economics, 
Kopenhagen, 2018.
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beginselen van de Europese pijler van sociale rechten en geen nadelige gevolgen mag 
hebben voor de verdere uitvoering ervan; overwegende dat het van essentieel belang is 
dat openbare autoriteiten en de lidstaten het recht behouden om de dienstensector te 
reguleren indien dit in het algemeen belang is; overwegende dat sociale diensten, 
gezondheidsdiensten en andere openbare diensten geheel of gedeeltelijk zijn 
uitgezonderd van de dienstenrichtlijn en dat dit te maken heeft met de speciale 
regelgevingskaders die voor die diensten nodig zijn om het algemene belang te dienen, 
in overeenstemming met Protocol nr. 26 bij en artikel 14 van het VWEU;

K. overwegende dat er geen systematisch EU-breed gegevensverzamelingssysteem 
voorhanden is om toereikende informatie te verschaffen over mobiele werknemers of 
hen in staat te stellen de situatie omtrent hun socialezekerheidsdekking vast te stellen en 
aanspraak te maken op verschillende opgebouwde rechten; overwegende dat toegang tot 
informatie over toepasselijke regels, in combinatie met doeltreffende naleving, toezicht 
en handhaving, noodzakelijke voorwaarden zijn voor eerlijke mobiliteit en de 
bestrijding van misbruik van het systeem; overwegende dat bijgevolg digitale 
technologie, die het toezicht op en de handhaving van wetgeving ter bescherming van 
de rechten van mobiele werknemers kan vergemakkelijken, moet worden bevorderd en 
gebruikt, met inachtneming van de regels inzake gegevensbescherming;

1. wijst erop dat het vrije verkeer van diensten bijdraagt tot economische groei in de EU en 
werkgelegenheid creëert; merkt op dat de bepaling betreffende het land van bestemming 
het leidende beginsel is van de dienstenrichtlijn, en is van mening dat deze bepaling niet 
mag worden gewijzigd; benadrukt dat het vrije verkeer van diensten moet worden 
verwezenlijkt zonder de rechten van werknemers en de sociale rechten in het gedrang te 
brengen; herinnert eraan dat de beginselen van gelijke behandeling en vrij verkeer niet 
alleen gelden voor dienstverleners, maar evenzeer voor werknemers; is van oordeel dat 
het vrije verkeer van diensten hand in hand gaat met vrije en eerlijke mobiliteit van de 
werknemers die deze diensten verlenen, en dat de interne markt gebaat is bij de naleving 
van de regels inzake arbeidsvoorwaarden en de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van mobiele werknemers; onderstreept dat de uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten als minimumnorm kan bijdragen tot een verbetering van de 
rechten en de bescherming van Europese werknemers;

2. benadrukt dat de Uniewetgeving met betrekking tot het vrije verkeer van diensten op 
geen enkele wijze afbreuk mag doen aan de uitoefening van de grondrechten zoals 
erkend in de lidstaten en op Unieniveau, waaronder het recht om te staken of andere 
maatregelen te nemen in het kader van de specifieke stelsels van arbeidsverhoudingen 
in de lidstaten, in overeenstemming met nationale wetgeving en/of praktijken, en 
evenmin afbreuk mag doen aan het recht om over collectieve arbeidsovereenkomsten te 
onderhandelen en deze te sluiten en te handhaven of om collectieve actie te ondernemen 
in overeenstemming met nationale wetgeving en/of praktijken; benadrukt dat 
kwaliteitsvolle wetgeving en een doeltreffende uitvoering ervan een 
langetermijninvestering zijn;

3. roept op tot een efficiëntere coördinatie op EU-niveau en tot grotere inspanningen om 
de belangrijkste sociale uitdagingen aan te pakken, rekening houdend met de diversiteit 
van nationale systemen en met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten en 
de beginsels van evenredigheid en subsidiariteit; herinnert aan het fundamentele recht 
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van de lidstaten om verder te gaan dan de minimumniveaus die zijn vastgesteld bij 
richtlijnen van de Europese Unie, zonder onnodige en onevenredige belemmeringen op 
te werpen; benadrukt de noodzaak van goede samenwerking tussen de lidstaten inzake 
het verzamelen van gegevens over mobiele werknemers, teneinde het probleem van 
ontbrekende gegevens in nationale praktijken op te vangen, betere toegang te verkrijgen 
tot beschikbare informatie en een voorspelbare en toegankelijke interne arbeidsmarkt tot 
stand te brengen;

4. verzoekt de lidstaten om overeenkomstig de Uniewetgeving alle informatie over de 
voorwaarden voor detachering te publiceren op gestandaardiseerde websites, met name 
informatie over lokale en regionale collectieve overeenkomsten en algemeen geldende 
overeenkomsten; benadrukt dat toegang tot informatie van cruciaal belang is, omdat dit 
rechtszekerheid biedt voor werkgevers en zorgt voor een betere bescherming van 
werknemersrechten; verzoekt de lidstaten om de herziene detacheringsrichtlijn op 
correcte en tijdige wijze uit te voeren en te monitoren, teneinde gedetacheerde 
werknemers tijdens hun detachering te beschermen wat de vrijheid van 
dienstverrichting betreft, door te voorzien in verplichte bepalingen met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers; verzoekt de Commissie de bescherming van de rechten van werknemers 
met betrekking tot het vrije verkeer van diensten te waarborgen; verzoekt de Commissie 
om de prestaties van de lidstaten bij de omzetting en uitvoering van wetgeving te 
blijven monitoren en samen met de lidstaten, sociale partners en belanghebbenden 
transparante en participatieve evaluaties te ontwikkelen, die zowel op kwalitatieve als 
kwantitatieve criteria moeten worden gebaseerd;

5. onderstreept dat de ambitie van de Europese Green Deal en de behoefte aan 
rechtvaardige transities ook hun beslag moeten krijgen in de benadering van de interne 
dienstenmarkt, door een hoog niveau van sociale en milieunormen te bevorderen als 
voorwaarde voor een stijging van de productiviteit; wijst op de rol die 
overheidsopdrachten moeten spelen om deze doelstellingen te halen; dringt er bij de 
lidstaten op aan de bestaande regelingen2 voor de bevordering van groene diensten in 
overheidsopdrachten3 meer bekendheid te geven en beter te benutten, teneinde een 
circulaire economie tot stand te brengen; benadrukt het belang van diensten die een 
meetbare vermindering van de ecologische voetafdruk mogelijk maken (groene 
diensten)4; verzoekt de Commissie werk te maken van een gemeenschappelijke definitie 
van groene diensten;

6. onderstreept dat de doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN, de Europese Green Deal en de 
strategie voor gendergelijkheid ook hun beslag moeten krijgen in de benadering van de 
eengemaakte dienstenmarkt, door een hoog niveau van sociale en milieunormen te 

2 Bijv.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Beleidsondersteunende afdeling van het Europees Parlement, The European Services Sector and the Green 
Transition (De Europese dienstensector en de groene transitie), Europese Unie, 2020, beschikbaar op: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Beleidsondersteunende afdeling van het Europees Parlement, The European Services Sector and the Green 
Transition (De Europese dienstensector en de groene transitie), Europese Unie, 2020, beschikbaar op: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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bevorderen als voorwaarde voor een stijging van de productiviteit; wijst op het belang 
van overheidsopdrachten om deze doelstellingen te halen;

7. verzoekt de Commissie, de lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om samen met de 
sociale partners en de ELA specifieke sectorale strategieën te ontwikkelen om 
vrijwillige mobiliteit van werknemers te waarborgen, te bevorderen en te 
vergemakkelijken, door het desbetreffende overheidsbeleid uit te voeren en te zorgen 
voor hoogwaardige werkgelegenheidskansen en fatsoenlijke lonen die zijn afgestemd op 
de vaardigheden van werknemers; verzoekt de lidstaten bijgevolg om de naleving te 
handhaven, teneinde eerlijke en gelijke voorwaarden te garanderen voor mobiele 
werknemers, bij te dragen aan opwaartse sociale convergentie en te zorgen voor een 
intensievere administratieve samenwerking tussen nationale en lokale besturen; 
onderstreept de noodzaak van een goed functionerende dienstenmarkt om 
jeugdwerkloosheid te bestrijden en mensen aan het werk te krijgen;

8. dringt er bij de openbare autoriteiten op aan geen ongerechtvaardigde en onevenredige 
mobiliteitsbelemmeringen voor werknemers en bedrijven te creëren die burgers zouden 
beroven van banen, welvaart en sociale uitkeringen, en ondernemers zouden beroven 
van de mogelijkheid om de Europese dienstensector nieuw leven in te blazen en bij te 
dragen tot opwaartse convergentie en sociale cohesie; wijst er echter op dat de lidstaten 
de mogelijkheid hebben om redenen van algemeen belang in te roepen om bepalingen 
inzake grensoverschrijdende dienstverlening te begrenzen of te beperken, zoals bepaald 
in een arrest van het Hof van Justitie; verzoekt de lidstaten hun inspanningen op te 
voeren om de schaduweconomie en zwartwerk aan te pakken, aangezien deze 
verschijnselen negatieve gevolgen hebben voor de bescherming van werknemers en de 
mededinging verstoren; verzoekt tegelijkertijd dat werkgevers worden ondersteund door 
te zorgen voor voorspelbare en niet-discriminerende voorwaarden inzake 
bedrijfsvoering, zodat ze voor groei kunnen blijven zorgen en banen kunnen blijven 
creëren; is van mening dat nationale bepalingen, praktijken en regelgeving inzake de 
toegang tot en de uitoefening van specifieke beroepen en diensten met het oog op de 
bescherming van het publieke belang en de bescherming van werknemers en/of 
consumenten, geen obstakel vormen voor de verdieping van de eengemaakte markt;

9. wijst erop dat de grote economische gevolgen van de COVID-19-pandemie het vrije 
verkeer van diensten en werknemers hebben ondermijnd; is ingenomen met de snelle 
publicatie door de Commissie van haar richtsnoeren betreffende seizoenarbeiders van 
16 juli 2020 in verband met de uitoefening van het vrije verkeer van grensarbeiders, 
gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders in de context van de coronapandemie in 
de EU; dringt er in het licht van deze uitzonderlijke situatie bij de lidstaten op aan snel 
specifieke procedures vast te stellen om ervoor te zorgen dat grensarbeiders en 
seizoenarbeiders de grens kunnen oversteken, en tegelijkertijd veilige 
arbeidsomstandigheden te waarborgen; is van mening dat na het einde van de COVID-
19-pandemie alle desbetreffende EU-beleidslijnen, met name beleidsmaatregelen om de 
interne markt te versterken, gericht moeten worden op het herstel van hoogwaardige 
werkgelegenheid en dienstverleningskansen in de hele Unie, met het oog op 
ondersteuning van een gelijkmatige en duurzame ontwikkeling van alle EU-regio’s; is 
van mening dat het creëren van een degelijk langetermijnbeleid het scheppen van 
hoogwaardige banen stimuleert;
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10. merkt op dat, gezien de vergrijzing van de Europese samenlevingen, het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten steeds meer een probleem aan het worden is, en dat een van 
de bepalende factoren voor het huidige en toekomstige overleven van de industrie de 
ontwikkeling van een vraaggestuurd opleidingsstelsel is waarin stelsels voor hoger 
onderwijs en beroepsopleiding een centrale rol moeten krijgen en waarmee naast het 
beginsel van generationele vernieuwing ook digitalisering wordt bevorderd;

11. verzoekt de Commissie om na te gaan of er met betrekking tot Richtlijn 2008/104/EG 
betreffende uitzendarbeid sprake is van lacunes op het gebied van bescherming en of er 
een herziening nodig is, teneinde fatsoenlijke arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden te waarborgen voor uitzendkrachten; herinnert eraan hoe 
belangrijk het is om de sociale partners te betrekken bij het ontwerp en de uitvoering 
van regelgeving betreffende dienstverlening en beroepen; benadrukt in dit verband dat 
de bescherming van werknemers en de betrokkenheid van de sociale partners centraal 
moeten staan om democratische werking, economische groei en hoge sociale en 
milieunormen te waarborgen; verzoekt de Commissie om de toegang van vakbonden tot 
werkplaatsen te bevorderen en de lidstaten om dit te waarborgen, in overeenstemming 
met nationale praktijken; verzoekt de Commissie en de lidstaten om maatregelen te 
nemen om sociale dialoog en de autonomie van de sociale partners te versterken en te 
bevorderen, en werknemers ertoe aan te sporen zich te organiseren, als cruciaal 
instrument om hoge normen op het gebied van werkgelegenheid tot stand te brengen;

12. verzoekt de Commissie meer inspanningen te leveren op dit gebied en de ELA 
onverwijld operationeel te maken, teneinde de toepassing en handhaving van het 
Unierecht met betrekking tot arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te verbeteren;

13. dringt er bij de lidstaten op aan zich ten volle in te zetten voor de digitalisering van 
overheidsdiensten en alle componenten van het systeem voor de elektronische 
uitwisseling van socialezekerheidsgegevens ten uitvoer te leggen, teneinde de 
samenwerking tussen de lidstaten en de socialezekerheidsinstellingen te versterken en 
de vrije en eerlijke mobiliteit van Europese werknemers te bevorderen; verzoekt de 
lidstaten de samenwerking en de informatie-uitwisseling met betrekking tot de 
socialezekerheidsstelsels te verbeteren;

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten het gebruik van digitale instrumenten te 
bevorderen, en verzoekt de lidstaten om de arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen om alle vormen van misbruik te kunnen aanpakken; verzoekt de 
Commissie te komen met een initiatief voor een Europees socialezekerheidsnummer, 
teneinde werknemers en bedrijven rechtszekerheid te bieden, en tegelijkertijd 
onderaannemingspraktijken doeltreffend te controleren en socialezekerheidsfraude zoals 
schijnzelfstandigheid, schijndetachering en brievenbusmaatschappijen te bestrijden; 
verzoekt de lidstaten voorts ervoor te zorgen dat de controles op evenredige, 
rechtvaardige en niet-discriminerende wijze worden uitgevoerd; dringt er bij de 
Commissie op aan de ELA zo snel mogelijk volledig operationeel te maken om te 
zorgen voor een betere coördinatie tussen de nationale arbeidsinspecties en om 
grensoverschrijdende sociale dumping aan te pakken;

15. benadrukt dat er aanvullende manieren moeten worden gecreëerd om talent en 
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veelgevraagde vaardigheden aan te trekken; verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
lokale autoriteiten samen te werken met de sociale partners om de bij- en omscholing 
van werknemers te ondersteunen, zodat zij ten volle kunnen profiteren van 
hoogwaardige arbeidskansen, met name door digitale vaardigheden te verwerven; dringt 
aan op een betere wederzijdse erkenning van de verenigbaarheid van vaardigheden en 
kwalificaties, ondersteund door bestaande erkenningsmechanismen zoals het Eures-
portaal voor beroepsmobiliteit, het online Europass-platform en het ESCO-
classificatiesysteem;

16. onderstreept dat het voorstel van de Commissie voor een herziene 
kennisgevingsprocedure met betrekking tot diensten de interventiemogelijkheden van 
de lidstaten en de lokale autoriteiten op een ongerechtvaardigde manier zou beperken en 
hun wetgevende bevoegdheid op het gebied van diensten zou ondermijnen; verzoekt de 
Commissie derhalve dit voorstel in te trekken;

17. herinnert eraan dat het Parlement de Commissie op 21 oktober 2019 heeft verzocht haar 
voorstel voor een Europese e-kaart voor diensten in te trekken; herhaalt derhalve zijn 
verzoek aan de Commissie om het voorstel in te trekken;

18. benadrukt dat werknemers met een handicap tegen meervoudige obstakels aanlopen die 
het voor hen moeilijk of onmogelijk maken de voordelen van het vrije verkeer van 
diensten ten volle te benutten; verzoekt de lidstaten de Europese toegankelijkheidswet 
onverwijld uit te voeren, teneinde belemmeringen voor werknemers met een handicap 
daadwerkelijk weg te nemen en ervoor te zorgen dat er toegankelijke diensten 
beschikbaar zijn en dat diensten worden geleverd onder geschikte voorwaarden; merkt 
op dat het van het allergrootste belang is om een volledig toegankelijke eengemaakte 
markt tot stand te brengen waar werknemers met een handicap gelijk behandeld worden 
en economisch en sociaal worden geïntegreerd;

19. dringt erop aan dat Richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten zo spoedig mogelijk wordt 
omgezet;

20. verzoekt de Commissie om gezondheid en veiligheid op het werk te integreren als 
cruciale aspecten om de eengemaakte markt op een sociale en duurzame manier te 
versterken en eerlijke concurrentie tot stand te brengen op de eengemaakte markt; meent 
dat de Commissie een nieuw en ambitieus strategisch EU-kader voor veiligheid en 
gezondheid op het werk moet vaststellen met als doelstelling het aantal 
werkgerelateerde sterfgevallen tot nul te herleiden; verzoekt de Commissie door te gaan 
met het vaststellen van bindende grenswaarden voor de blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen op het werk;

21. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de EU-regelgeving en de coördinatie tussen 
de nationale autoriteiten te verbeteren, teneinde belastingontduiking makkelijker te 
kunnen opsporen; moedigt de Commissie en de lidstaten aan te komen met een bindend 
actieplan ter bestrijding van belastingontduiking.
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Bij de eindstemming aanwezige leden Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, 
Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, 
Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, 
Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, 
France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios 
Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, 
Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel 
Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela 
Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen 
Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria 
Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervangers

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, 
Eugenia Rodríguez Palop
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