
 

AM\1044250NL.doc  PE544.465v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

  

 EUROPEES PARLEMENT 2014 - 2019 

 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
 

2014/0124(COD) 

18.12.2014 

AMENDEMENTEN 
319 - 466 

Ontwerpverslag 

Georgi Pirinski 

(PE539.484v01-00) 

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de 

samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk 

Voorstel voor een besluit 

(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 – 2014/0124(COD) 



 

PE544.465v01-00 2/69 AM\1044250NL.doc 

NL 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1044250NL.doc 3/69 PE544.465v01-00 

 NL 

 

Amendement  319 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Teneinde de in artikel 2 genoemde 

doelstellingen te verwezenlijken, zorgt het 

platform voor: 

Teneinde de in artikel 2 genoemde 

doelstellingen te verwezenlijken, zorgt het 

platform, met eerbiediging en 

inachtneming van de nationale 

bevoegdheden, voor: 

Or. de 

 

Amendement  320 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) ontwikkeling van expertise en analyse; (b) ontwikkeling van expertise en analyse 

om doeltreffende controlemechanismen in 

te voeren; 

Or. en 

 

Amendement  321 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) coördinatie van operationele acties. Schrappen 

Or. en 
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Amendement  322 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) coördinatie van operationele acties. (c) identificatie van mogelijkheden voor 

de coördinatie, vergemakkelijking en 

bevordering van praktische, doeltreffende 

en efficiënte operationele acties. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Renate Weber 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) coördinatie van operationele acties. (c) aanmoediging van operationele acties 

en communicatie tussen lokale en 

regionale beambten van grensregio's over 

die acties. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Maria Arena 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het geven van adviezen over 

relevante beleidskwesties in verband met 

zwartwerk. 
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Or. fr 

 

Amendement  325 

Jérôme Lavrilleux 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) het jaarlijks doen van concrete 

aanbevelingen aan de lidstaten. 

Or. fr 

 

Amendement  326 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) uiteenzetting van de gevolgen van 

niet-handelen. 

Or. en 

 

Amendement  327 

Brando Benifei 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) bijdrage tot het Europees semester 

door zich samen met de Commissie en de 

Raad bezig te houden met het opstellen 

van beoordelingen en aanbevelingen. 
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Or. en 

 

Amendement  328 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) inachtneming van relevante 

beleidskwesties met betrekking tot het 

voorkomen en tegengaan van zwartwerk. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 3 – lid 1 – letter c ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c ter) ontwikkeling en indiening van 

doeltreffende en efficiënte instrumenten 

en beleidsmaatregelen. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – alinea 1 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Bij de uitvoering van zijn opdracht 

vervult het platform in het bijzonder de 

volgende taken: 

(1) Bij de uitvoering van zijn opdracht 

vervult het platform in het bijzonder de 

volgende initiatieven: 
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Or. en 

 

Amendement  331 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – alinea 1 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Bij de uitvoering van zijn opdracht 

vervult het platform in het bijzonder de 

volgende taken: 

(1) Bij de uitvoering van zijn opdracht 

vervult het platform in het bijzonder de 

volgende niet-bindende taken: 

Or. en 

 

Amendement  332 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – punt 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Bij de uitvoering van zijn opdracht 

vervult het platform in het bijzonder de 

volgende taken: 

(1) Bij de uitvoering van zijn opdracht 

vervult het platform, met eerbiediging en 

inachtneming van de nationale 

bevoegdheden, in het bijzonder de 

volgende taken: 

Or. de 

 

Amendement  333 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter -a (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) het vaststellen van nieuwe vormen 

van zwartwerk in het licht van de laatste 
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ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

teneinde zwartwerk in al zijn vormen aan 

te pakken; 

Or. en 

 

Amendement  334 

Elena Gentile 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – punt a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) het verbeteren van de kennis over 

zwartwerk door middel van 

gemeenschappelijke begrippen en 

meetinstrumenten en het bevorderen van 

gezamenlijke vergelijkende analyses en de 

daarmee verbonden relevante indicatoren; 

(a) het verbeteren van de kennis over 

zwartwerk en de legalisering van banen 

door middel van gemeenschappelijke 

begrippen, contractuele instrumenten 

waar bepaalde lidstaten met goed gevolg 

mee hebben geëxperimenteerd en die 

algemene goede praktijken zijn geworden, 

zoals de herwaarderings- en 

geleidelijkheidsovereenkomsten, die eerst 

in enkele sectoren zijn toegepast en 

vervolgens ook in andere sectoren, met als 

doel om de wettigheid te herstellen, 

waarbij aan de bedrijven die bereid zijn 

om dergelijke instrumenten toe te passen 

aanzienlijke voordelen op het gebied van 

belastingen en sociale premies worden 

verleend, en door middel van 
meetinstrumenten en het bevorderen van 

gezamenlijke vergelijkende analyses en de 

daarmee verbonden relevante indicatoren; 

Or. it 

<TitreJust>Motivering</TitreJust> 

Herwaarderings- en geleidelijkheidsovereenkomsten worden in Italië geregeld bij artikel 23 

van wet nr. 196/1997. Zij worden met name toegepast in de industrie (de textiel-, de machine- 

en de schoenenindustrie).  
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Amendement  335 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het verbeteren van de kennis over 

zwartwerk door middel van 

gemeenschappelijke begrippen en 

meetinstrumenten en het bevorderen van 

gezamenlijke vergelijkende analyses en de 

daarmee verbonden relevante indicatoren; 

a) het verbeteren van de kennis over 

zwartwerk en het werk door buitenlandse 

werknemers zonder wettelijke status als 

gevolg van illegale immigratie door 

middel van gemeenschappelijke begrippen 

en meetinstrumenten en het bevorderen van 

gezamenlijke vergelijkende analyses en de 

daarmee verbonden relevante indicatoren; 

Or. fr 

 

Amendement  336 

Danuta Jazłowiecka 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het verbeteren van de kennis over 

zwartwerk door middel van 

gemeenschappelijke begrippen en 

meetinstrumenten en het bevorderen van 

gezamenlijke vergelijkende analyses en de 

daarmee verbonden relevante indicatoren; 

a) het verbeteren van de kennis over 

zwartwerk door middel van 

gemeenschappelijke begrippen en 

meetinstrumenten en het bevorderen van 

gezamenlijke vergelijkende analyses en 

onderzoeken en de daarmee verbonden 

relevante indicatoren; 

Or. pl 

 

Amendement  337 

Maria Arena 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het verbeteren van de kennis en het 

wederzijdse begrip van de verschillende 

nationale arbeidsinspectiediensten en de 

praktijken op het gebied van het 

aanpakken van zwartwerk, alsook van de 

wettelijke kaders voor actie op dit gebied, 

en het verdiepen van de algemene kennis 

over en het specifieke sectorale inzicht in 

de onzekere arbeidsvoorwaarden en 

ongelijke voorwaarden voor beloning en 

bescherming waar zwartwerkers mee 

worden geconfronteerd; 

Or. fr 

 

Amendement  338 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het verbeteren van de overgang van 

de informele naar de formele economie, 

met inachtneming van de grondrechten 

van werknemers en waarborging van 

werkgelegenheid, inkomenszekerheid, 

sociale bescherming en andere sociale 

beleidsterreinen; 

Or. en 

 

Amendement  339 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het verbeteren van de kennis van 

en wederzijds inzicht in de verschillende 

nationale systemen en praktijken met 

betrekking tot de bestrijding van 

zwartwerk, alsmede van de methoden en 

het rechtskader voor acties; 

Or. en 

 

Amendement  340 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het verbeteren van de kennis van 

en wederzijds inzicht in de verschillende 

nationale arbeidsinspectiesystemen en 

praktijken met betrekking tot de 

bestrijding van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  341 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) het ontwikkelen van aanbevelingen 

betreffende het voorkomen van de 

informalisering van banen in de formele 

economie door regulier werk en 

fatsoenlijke banen te bevorderen; 

Or. en 
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Amendement  342 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Neoklis Sylikiotis, 

Inês Cristina Zuber 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a ter) het beoordelen van het verband 

tussen de financiële situatie van de 

lidstaten en de gevolgen ervan voor 

zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  343 

Vilija Blinkevičiūtė 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter a quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a quater) het bevorderen van gegevens- 

en informatie-uitwisseling teneinde 

begeleiding te verschaffen bij de 

verschillende vormen van atypisch werk 

en zelfstandigheid, omdat 

schijnzelfstandigheid die leidt tot misbruik 

van de sociale rechten van werknemers, 

concurrentieverstoringen en sociale 

dumping, duidelijk moet worden 

geïdentificeerd; 

Or. en 

 

Amendement  344 

Danuta Jazłowiecka 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan; 

b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

maatregelen die het legaliseren van banen 

motiveren en bevorderen, om de incidentie 

van zwartwerk tegen te gaan; 

Or. pl 

Amendement  345 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan; 

(b) het uitwisselen van beste praktijken 

voor de analyse van de effectiviteit van de 

diverse beleidsmaatregelen, met inbegrip 

van zowel preventieve en afschrikkende 

maatregelen als ondersteunende 

maatregelen in het algemeen, om de 

incidentie van zwartwerk tegen te gaan; 

Or. en 

 

Amendement  346 

Theresa Griffin, Siôn Simon, Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 
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tegen te gaan; tegen te gaan, alsook van de effectiviteit en 

de gevolgen van de diverse 

beleidsmaatregelen die gericht zijn op het 

bevorderen van de legalisering van banen; 

Or. en 

 

Amendement  347 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan; 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan, waarbij ook procedures 

worden aangepakt die de aanmelding van 

werk en, waar nodig, steun voor de 

betrokken werknemers vergemakkelijken; 

Or. en 

 

Amendement  348 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

(b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 
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tegen te gaan; tegen te gaan; en vervolgens het 

analyseren van de vraag waarom er in 

bepaalde lidstaten en regio's minder 

zwartwerk is dan in andere; 

Or. en 

 

Amendement  349 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

tegen te gaan; 

b) het ontwikkelen van de analyse van de 

effectiviteit van de diverse 

beleidsmaatregelen, met inbegrip van 

zowel preventie- en strafmaatregelen als 

afschrikkende maatregelen in het 

algemeen, om de incidentie van zwartwerk 

en het werk door buitenlandse 

werknemers zonder wettelijke status als 

gevolg van illegale immigratie tegen te 

gaan; 

Or. fr 

 

Amendement  350 

Jérôme Lavrilleux 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het vaststellen van een palet aan 

concrete instrumenten waarmee 

zwartwerk minder aantrekkelijk kan 

worden gemaakt; 

Or. fr 
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Amendement  351 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – onder b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het ontwikkelen van instrumenten 

teneinde een stabiel en voorspelbaar 

rechtskader te creëren, zoals het 

voorkomen van buitensporige belasting 

van arbeid, gebruik maken van methoden 

als fiscale prikkels en eenvoudige stelsels 

voor de betaling van belastingen en 

sociale premies teneinde werkgevers aan 

te sporen zich te onthouden van 

zwartwerkpraktijken; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

(c) het tot stand brengen van efficiënte 

instrumenten als een interactieve 

kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk, en het 

legaliseren van banen; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Maria Arena 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het bestrijden en 

voorkomen van zwartwerk; 

Or. fr 

 

Amendement  354 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

(c) het tot stand brengen van efficiënte 

instrumenten als een interactieve 

kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen op basis van 

verschillende arbeidsmarktmodellen, en 

het beoordelen van de toepassing ervan in 

verschillende arbeidsmarktsystemen, 

waaronder de in de lidstaten toegepaste 

bilaterale, uniale en multilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

(c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk teneinde 

nieuwe mogelijkheden voor politieke 

initiatieven te identificeren; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk en het werk 

door buitenlandse werknemers zonder 

wettelijke status als gevolg van illegale 

immigratie; 

Or. fr 

 

Amendement  357 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) het tot stand brengen van instrumenten 

als een kennisbank van de verschillende 

(c) het tot stand brengen van efficiënte 

instrumenten als een kennisbank van de 
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praktijken/maatregelen, waaronder de in de 

lidstaten toegepaste bilaterale 

overeenkomsten voor het tegengaan en 

voorkomen van zwartwerk; 

verschillende praktijken/maatregelen, 

waaronder de in de lidstaten toegepaste 

bilaterale overeenkomsten voor het 

tegengaan en voorkomen van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

(d) het ontwikkelen van richtsnoeren voor 

inspecteurs, handboeken van goede 

praktijken en gemeenschappelijke 

beginselen voor inspecties ter bestrijding 

van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

(d) het ontwikkelen van niet-bindende 

instrumenten zoals richtsnoeren voor 

handhaving, handboeken van goede 

praktijken en gemeenschappelijke 

beginselen voor inspecties ter bestrijding 

van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Terry Reintke 
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<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

(d) het vaststellen van richtsnoeren voor 

inspecteurs, handboeken van goede 

praktijken en gemeenschappelijke 

beginselen voor inspecties ter bestrijding 

van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

(d) het ontwikkelen en bevorderen van 

richtsnoeren met beste praktijken voor 

inspecteurs, handboeken van goede 

praktijken en gemeenschappelijke 

beginselen voor inspecties ter bestrijding 

van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

(d) het ontwikkelen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 
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inspecties ter bestrijding van zwartwerk; inspecties ter bestrijding van zwartwerk. 

Gezien de grensoverschrijdende en 

Europese dimensie van het probleem, 

brengen de lidstaten het platform op de 

hoogte van de mate van toepassing van 

deze richtsnoeren en de vooruitgang die is 

geboekt in de bestrijding van zwartwerk; 

Or. es 

<TitreJust>Motivering</TitreJust> 

De informatie die de lidstaten aan het platform verstrekken over de mate van toepassing van 

de richtsnoeren en de vooruitgang die is geboekt in de bestrijding van zwartwerk geeft een 

meerwaarde aan de werking van het platform. 

Amendement  363 

Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

(d) het vaststellen van richtsnoeren voor 

inspecteurs, handboeken van goede 

praktijken en gemeenschappelijke 

beginselen voor systematische inspecties 

ter bestrijding van zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – punt 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

(d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 
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inspecties ter bestrijding van zwartwerk; inspecties ter bestrijding van zwartwerk, 

met inachtneming van het beginsel dat 

bestaande procedures niet mogen worden 

beperkt of afgezwakt; 

Or. de 

 

Amendement  365 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk; 

d) het vaststellen van niet-bindende 

richtsnoeren voor inspecteurs, handboeken 

van goede praktijken en 

gemeenschappelijke beginselen voor 

inspecties ter bestrijding van zwartwerk en 

het werk door buitenlandse werknemers 

zonder wettelijke status als gevolg van 

illegale immigratie; 

Or. fr 

 

Amendement  366 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van 

personeel; 

Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  367 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van 

personeel; 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk; 

Or. en 

 

Amendement  368 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

(e) het ontwikkelen van vormen van nauwe 

en doeltreffende samenwerking ter 

versterking van de capaciteit van  

handhavingsorganen voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de identificatie van 

richtsnoeren met beste praktijken voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

Or. en 
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Amendement  369 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

(e) het ontwikkelen van vormen van nauwe 

en doeltreffende samenwerking ter 

versterking van de capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken en 

beheersen van zwartwerk door de 

ontwikkeling en vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk, met 

inbegrip van bindende richtsnoeren, voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel. 

Or. en 

 

Amendement  370 

Maria Arena 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel, 

alsook de ontwikkeling van een 

gemeenschappelijke gegevensbank 

betreffende aansluiting bij de 

verschillende socialezekerheidsstelsels 

van de lidstaten; 

Or. fr 
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Amendement  371 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – punt 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

(e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk en ter bevordering van de 

ontwikkeling van doeltreffende en strenge 

controles door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

Or. de 

 

Amendement  372 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk door de vaststelling van een 

gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke operaties op het gebied van 

inspecties en de uitwisseling van personeel; 

e) het ontwikkelen van vormen van 

samenwerking ter versterking van de 

technische capaciteit voor het 

grensoverschrijdend aanpakken van 

zwartwerk en het werk door buitenlandse 

werknemers zonder wettelijke status als 

gevolg van illegale immigratie door de 

vaststelling van een gemeenschappelijk 

raamwerk voor gezamenlijke operaties op 

het gebied van inspecties en de 

uitwisseling van personeel; 

Or. fr 
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Amendement  373 

Jérôme Lavrilleux 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) het doen van aanbevelingen aan de 

Commissie waarbij wordt uitgegaan van 

de gevolgen van de geldende wetgeving 

inzake de detachering van werknemers 

voor zwartwerk; 

Or. fr 

 

Amendement  374 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) het versterken van de capaciteit van 

handhavingsorganen om 

grensoverschrijdende aspecten beter aan 

te pakken, waaronder toereikende 

personele middelen, opleiding en 

financiële middelen. 

Or. en 

 

Amendement  375 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (e bis) het ontwikkelen van een kader voor 

handhavingsactiviteiten, met bepalingen 
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betreffende de duur, de frequentie en het 

toepassingsgebied daarvan; 

Or. en 

 

Amendement  376 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het overwegen van manieren om het 

delen van gegevens te verbeteren 
overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

(f) het overwegen van manieren om 

relevante informatie betrouwbaar en snel 

uit te wisselen overeenkomstig de 

nationale en EU-regels betreffende 

gegevensbescherming en 

vertrouwelijkheid, waarbij in 

voorkomende gevallen het gebruik van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) zoals ingesteld bij Verordening 

(EU) nr. 1024/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad en het systeem voor 

de elektronische uitwisseling van gegevens 

betreffende de sociale zekerheid (EESSI) 

wordt aangemoedigd; 

Or. en 

 

Amendement  377 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het overwegen van manieren om het 

delen van gegevens te verbeteren 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

(f) het delen van gegevens verbeteren 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 
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om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

Or. en 

 

Amendement  378 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) het overwegen van manieren om het 

delen van gegevens te verbeteren 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

f) het overwegen van manieren om het 

delen van gegevens te verbeteren, waarbij 

onder meer moet worden onderzocht welke 

mogelijkheden er zijn om gebruik te maken 

van het informatiesysteem voor de interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van gegevens 

betreffende de sociale zekerheid (EESSI); 

Or. fr 

 

Amendement  379 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(f) het overwegen van manieren om het 

delen van gegevens te verbeteren 

overeenkomstig de 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

(f) het overwegen van manieren om een 

betrouwbaar en efficiënt systeem voor 

snelle informatie-uitwisseling te 

ontwikkelen en het delen van gegevens te 

verbeteren overeenkomstig de 
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onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

gegevensbeschermingsregels van de EU, 

waarbij onder meer moet worden 

onderzocht welke mogelijkheden er zijn 

om gebruik te maken van het 

informatiesysteem voor de interne markt 

(IMI) en het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van gegevens betreffende de 

sociale zekerheid (EESSI); 

Or. en 

 

Amendement  380 

Agnes Jongerius, Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (f bis) het bijdragen tot het identificeren 

van EU-bepalingen die misbruikt of 

onjuist gebruikt kunnen worden met 

betrekking tot zwartwerk. 

Or. en 

 

Amendement  381 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) het ontwikkelen van een permanente 

opleidingscapaciteit voor 

handhavingsautoriteiten en het vaststellen 

van een gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke opleidingen; 

(g) het ontwikkelen en verbeteren van een 

permanente opleidingscapaciteit voor 

handhavingsautoriteiten en het vaststellen 

van een gemeenschappelijk raamwerk voor 

gezamenlijke opleidingen overeenkomstig 

IAO-Verdrag nr. 81 betreffende de 

arbeidsinspectie; 

Or. en 
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Amendement  382 

Marita Ulvskog 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) het verzamelen en openbaar maken 

van informatie ter vergemakkelijking van 

de activiteiten van relevante autoriteiten, 

met name de nationale arbeidsinspecties; 

Or. en 

 

Amendement  383 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (g bis) het identificeren van zwakke 

punten in de handhaving van de 

Uniewetgeving die kunnen leiden tot 

misbruik met betrekking tot zwartwerk, 

met name schijnzelfstandigheid en 

brievenbusbedrijven, en het onverwijld 

melden van die punten aan de Commissie, 

het Europees Parlement, de Raad en alle 

overige relevante belanghebbenden; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – paragraaf 1 – letter h 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het organiseren van collegiale 

toetsingen (peer reviews) om de 

vooruitgang van de lidstaten in de strijd 

tegen zwartwerk te kunnen volgen, waarbij 

ook steun moet worden gegeven aan de 

tenuitvoerlegging van de door de Raad 

vastgestelde landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de 

bestrijding of de preventie van zwartwerk; 

(h) het organiseren van collegiale 

toetsingen om de vooruitgang van de 

deelnemende lidstaten in de strijd tegen 

zwartwerk te kunnen volgen; 

Or. en 

 

Amendement  385 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – paragraaf 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(h) het organiseren van collegiale 

toetsingen (peer reviews) om de 

vooruitgang van de lidstaten in de strijd 

tegen zwartwerk te kunnen volgen, waarbij 

ook steun moet worden gegeven aan de 

tenuitvoerlegging van de door de Raad 

vastgestelde landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de 

bestrijding of de preventie van zwartwerk; 

(h) het organiseren van collegiale 

toetsingen (peer reviews) om de 

vooruitgang van de lidstaten in de strijd 

tegen zwartwerk te kunnen volgen, waarbij 

ook steun moet worden gegeven aan de 

tenuitvoerlegging van de door de Raad 

vastgestelde landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de 

bestrijding of de preventie van zwartwerk 

en in voorkomende gevallen corrigerende 

maatregelen in gang moeten worden 

zetten;  

Or. en 

 

Amendement  386 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter h 



 

PE544.465v01-00 32/69 AM\1044250NL.doc 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) het organiseren van collegiale toetsingen 

(peer reviews) om de vooruitgang van de 

lidstaten in de strijd tegen zwartwerk te 

kunnen volgen, waarbij ook steun moet 

worden gegeven aan de tenuitvoerlegging 

van de door de Raad vastgestelde 

landenspecifieke aanbevelingen met 

betrekking tot de bestrijding of de 

preventie van zwartwerk; 

h) het organiseren van collegiale toetsingen 

(peer reviews) om de vooruitgang van de 

lidstaten in de strijd tegen zwartwerk en 

het werk door buitenlandse werknemers 

zonder wettelijke status als gevolg van 

illegale immigratie te kunnen volgen, 

waarbij ook steun moet worden gegeven 

aan de tenuitvoerlegging van de door de 

Raad vastgestelde landenspecifieke 

aanbevelingen met betrekking tot de 

bestrijding of de preventie van zwartwerk; 

Or. fr 

 

Amendement  387 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) het organiseren van collegiale toetsingen 

(peer reviews) om de vooruitgang van de 

lidstaten in de strijd tegen zwartwerk te 

kunnen volgen, waarbij ook steun moet 

worden gegeven aan de tenuitvoerlegging 

van de door de Raad vastgestelde 

landenspecifieke aanbevelingen met 

betrekking tot de bestrijding of de 

preventie van zwartwerk; 

h) het organiseren van collegiale toetsingen 

(peer reviews) om de vooruitgang van de 

lidstaten in de strijd tegen zwartwerk te 

kunnen volgen, waarbij ook steun moet 

worden gegeven aan de tenuitvoerlegging 

van de door de Raad vastgestelde 

landenspecifieke aanbevelingen met 

betrekking tot de bestrijding of de 

preventie van zwartwerk en het werk door 

buitenlandse werknemers zonder 

wettelijke status als gevolg van illegale 

immigratie; 

Or. fr 

 

Amendement  388 

Brando Benifei 
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Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h bis) het assisteren van de Commissie bij 

het opstellen van het gezamenlijk verslag 

over de werkgelegenheid op gebieden met 

verwijzing naar het voorkomen en 

tegengaan van zwartwerk en het 

legaliseren van banen, en het steunen van 

de Raad met het goedkeuren van dat 

verslag;  

Or. en 

 

Amendement  389 

Brando Benifei 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter h ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (h ter) het voorstellen van zijn 

aanbevelingen met betrekking tot het 

voorkomen en tegengaan van zwartwerk 

en het legaliseren van banen aan de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement bij het opstellen van zijn 

adviezen over 'Het Europees semester 

voor economische beleidscoördinatie: 

werkgelegenheid en sociale aspecten in de 

jaarlijkse groeianalyse' en 'Het Europees 

semester voor economische 

beleidscoördinatie: tenuitvoerlegging van 

prioriteiten' voor het huidige jaar. 

Or. en 

 

Amendement  390 

Anthea McIntyre 
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Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) het overwegen van manieren om de 

regelgevingslast voor werkgevers en 

werknemers terug te dringen om zich te 

houden aan de wetgeving inzake de 

arbeidsmarkt, belastingen en 

werkgelegenheid. 

Or. en 

 

Amendement  391 

Jutta Steinruck 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – punt 1 – letter i bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) het uitwerken van voorstellen voor 

doeltreffende instrumenten en regelingen 

ter beperking van zwartwerk alsmede van 

adviezen over wetgevende en 

administratieve projecten, mits deze 

projecten effect kunnen sorteren op 

zwartwerk. 

Or. de 

 

Amendement  392 

Jutta Steinruck 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 4 – punt 1 – letter i ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i ter) het ontwikkelen van een Europees 

mechanisme voor vroegtijdige 

waarschuwing bij overtredingen van de 

voorschriften betreffende de gezondheid 
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en veiligheid op het werk en in verband 

met zwartwerk, zodat een snelle 

uitwisseling tussen de lidstaten wordt 

bevorderd, aangevuld met een zwarte lijst 

om misbruik van werknemers in een 

vroeg stadium te voorkomen; wijst erop 

dat voor dit mechanisme aan het 

bestaande Europese systeem voor snelle 

waarschuwingen ten behoeve van de 

consumentenbescherming (RAPEX) als 

voorbeeld kan dienen. 

Or. de 

 

Amendement  393 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) het opstellen van een methodologie 

voor het meten van zwartwerk en het 

verzamelen van kwaliteitsgegevens over 

dit fenomeen. 

Or. en 

 

Amendement  394 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de tenuitvoerlegging van zijn taken 

maakt het platform gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

studies en multilaterale 

samenwerkingsprojecten, en houdt het 

rekening met de relevante instrumenten en 

structuren van de Unie, evenals met de via 

(2) Bij de tenuitvoerlegging van zijn taken 

zal het platform gebruik maken van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

studies en multilaterale 

samenwerkingsprojecten, en houdt het 

rekening met de relevante instrumenten en 

structuren van de Unie, evenals met de via 
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bilaterale overeenkomsten opgedane 

ervaringen. Het brengt een passende 

samenwerking met Eurofound en EU-

OSHA tot stand. 

bilaterale overeenkomsten opgedane 

ervaringen. Het brengt een passende 

samenwerking met Eurofound en EU-

OSHA tot stand. Het zal een passende 

samenwerking met Eurofound tot stand 

brengen, met name wat betreft de 

ontwikkeling van een interactieve 

kennisbank als extra taak van het Bureau, 

alsook met EU-OSHA. 

Or. en 

 

Amendement  395 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 4 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de tenuitvoerlegging van zijn taken 

maakt het platform gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

studies en multilaterale 

samenwerkingsprojecten, en houdt het 

rekening met de relevante instrumenten en 

structuren van de Unie, evenals met de via 

bilaterale overeenkomsten opgedane 

ervaringen. Het brengt een passende 

samenwerking met Eurofound en EU-

OSHA tot stand. 

(2) Bij de tenuitvoerlegging van zijn taken 

maakt het platform gebruik van alle 

relevante informatiebronnen, waaronder 

studies en multilaterale 

samenwerkingsprojecten, en houdt het 

rekening met de relevante instrumenten en 

structuren van de Unie, evenals met de via 

bilaterale overeenkomsten opgedane 

ervaringen. Het brengt een passende 

samenwerking met Eurofound, met name 

wat betreft de ontwikkeling van een 

interactieve kennisbank, en EU-OSHA tot 

stand. 

Or. en 

 

Amendement  396 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Elke lidstaat benoemt een enig 

contactpunt als lid van het platform. De 

lidstaten mogen ook één plaatsvervangend 

lid benoemen. 

(1) Elke lidstaat benoemt een enig 

contactpunt onder de in artikel 1, lid 2, 

onder a), bedoelde relevante 

autoriteiten. De lidstaat mag ook één 

plaatsvervanger benoemen die het enig 

contactpunt vervangt telkens als het nodig 

is. 

Or. en 

 

Amendement  397 

Patrick Le Hyaric 

<AuNomDe>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</AuNomDe> 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met 

de nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties en de 

vertegenwoordigers van de sociale 

partners betrekken die een rol vervullen in 

het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk, zoals arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

alsook organisaties voor de bescherming 

van zwartwerkers die er het slachtoffer 

van zijn geworden, hierna 

"handhavingsorganen" genoemd. 

Or. fr 

 

Amendement  398 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met 

de nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

(2) Bij de benoeming van een hoge 

vertegenwoordiger en een plaatsvervanger 
betrekken de lidstaten alle openbare 

instanties die een rol vervullen in het 

voorkomen en/of tegengaan van zwartwerk 

en het legaliseren van banen in een 

binnenlandse of buitenlandse context, 

zoals arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Ze 

betrekken ook de sociale partners en de 

overige relevante actoren. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

(2) Bij de benoeming van hun enig 

contactpunt moeten de lidstaten openbare 

instanties raadplegen die een rol vervullen 

in het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk, zoals arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

Or. en 
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Amendement  400 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers kunnen de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

Or. en 

 

Amendement  401 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle organen betrekken die een rol 

vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

moeten hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 
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Or. en 

 

Amendement  402 

Maria Arena 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

bestrijden van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

Or. fr 

 

Amendement  403 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die 

telkens vanuit hun eigen invalshoek een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 
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mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

Or. de 

 

Amendement  404 

Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en 

immigratiediensten, hierna 

"handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten en diensten voor 

arbeidsbemiddeling, hierna 

"handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

Or. pt 

 

Amendement  405 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

(2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers betrekken de lidstaten 

alle openbare instanties die een rol 

vervullen in het voorkomen en/of 
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tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, publieke en 

particuliere diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

betrekken de sociale partners hierbij, in 

overeenstemming met de nationale wet 

en/of praktijk. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk, zoals 

arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

2) Bij de benoeming van hun 

vertegenwoordigers moeten de lidstaten 

alle openbare instanties betrekken die een 

rol vervullen in het voorkomen en/of 

tegengaan van zwartwerk of illegaal werk, 

zoals arbeidsinspecties, 

socialezekerheidsinstanties, 

belastingautoriteiten, diensten voor 

arbeidsbemiddeling en immigratiediensten, 

hierna "handhavingsorganen" genoemd. Zij 

mogen hierbij, in overeenstemming met de 

nationale wet en/of praktijk, de sociale 

partners betrekken. 

Or. fr 

 

Amendement  407 

Renate Weber, Marian Harkin, Martina Dlabajová 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De regionale autoriteiten worden 

overeenkomstig de nationale wetgeving 

betrokken bij de benoeming van leden van 

het platform. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Het enige contactpunt mag 

deelnemen aan de plenaire vergaderingen 

van het platform en indien gepast aan 

andere activiteiten en werkgroepen van 

het platform.  

Or. en 

 

Amendement  409 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De lidstaten geven de Commissie de 

lijst en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken 

zijn bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk. 

(3) De lidstaten geven de Commissie de 

lijst en de contactgegevens van alle 

organen die betrokken zijn bij het 

voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk, en in voorkomende gevallen 

van de sociale partners. 

Or. en 
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Amendement  410 

Maria Arena 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De lidstaten geven de Commissie de lijst 

en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken zijn 

bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk. 

3) De lidstaten geven de Commissie de lijst 

en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken zijn 

bij het voorkomen en/of bestrijden van 

zwartwerk. 

Or. fr 

 

Amendement  411 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) De lidstaten geven de Commissie de 

lijst en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken zijn 

bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk. 

(3) De lidstaten geven de Commissie de 

lijst en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten en, in 

overeenstemming met de nationale 

wetgeving of praktijk, de sociale partners 
en overige actoren die betrokken zijn bij 

het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk of het legaliseren van banen. 

Or. en 

 

Amendement  412 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) De lidstaten geven de Commissie de lijst 

en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken zijn 

bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk. 

3) De lidstaten geven de Commissie de lijst 

en de contactgegevens van alle 

handhavingsautoriteiten die betrokken zijn 

bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk of illegaal werk. 

Or. fr 

 

Amendement  413 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) De enige contactpunten zorgen ervoor 

dat wat de activiteiten van het platform 

betreft contact wordt onderhouden met 

alle bij het voorkomen en/of tegengaan 

van zwartwerk betrokken 

handhavingsautoriteiten, en dat zij 

deelnemen aan de vergaderingen en/of 

bijdragen aan de activiteiten van het 

platform of van zijn werkgroepen, indien 

de besproken vraagstukken betrekking 

hebben op hun bevoegdheidsgebied. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  414 

Maria Arena 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) De enige contactpunten zorgen ervoor 

dat wat de activiteiten van het platform 

betreft contact wordt onderhouden met alle 

4) De enige contactpunten zorgen ervoor 

dat wat de activiteiten van het platform 

betreft contact wordt onderhouden met alle 
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bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk betrokken 

handhavingsautoriteiten, en dat zij 

deelnemen aan de vergaderingen en/of 

bijdragen aan de activiteiten van het 

platform of van zijn werkgroepen, indien 

de besproken vraagstukken betrekking 

hebben op hun bevoegdheidsgebied. 

bij het voorkomen en/of bestrijden van 

zwartwerk betrokken 

handhavingsautoriteiten, en dat zij 

deelnemen aan de vergaderingen en/of 

bijdragen aan de activiteiten van het 

platform of van zijn werkgroepen, indien 

de besproken vraagstukken betrekking 

hebben op hun bevoegdheidsgebied. 

Or. fr 

 

Amendement  415 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4) De enige contactpunten zorgen ervoor 

dat wat de activiteiten van het platform 

betreft contact wordt onderhouden met alle 

bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk betrokken 

handhavingsautoriteiten, en dat zij 

deelnemen aan de vergaderingen en/of 

bijdragen aan de activiteiten van het 

platform of van zijn werkgroepen, indien 

de besproken vraagstukken betrekking 

hebben op hun bevoegdheidsgebied. 

4) De enige contactpunten zorgen ervoor 

dat wat de activiteiten van het platform 

betreft contact wordt onderhouden met alle 

bij het voorkomen en/of tegengaan van 

zwartwerk of illegaal werk betrokken 

handhavingsautoriteiten, en dat zij 

deelnemen aan de vergaderingen en/of 

bijdragen aan de activiteiten van het 

platform of van zijn werkgroepen, indien 

de besproken vraagstukken betrekking 

hebben op hun bevoegdheidsgebied. 

Or. fr 

 

Amendement  416 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 
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alsmede van de sociale partners in 

sectoren waar zwartwerk veel voorkomt, 

kunnen aan de vergaderingen van het 

platform deelnemen in de hoedanigheid 

van waarnemer, overeenkomstig de door 

hun organisaties vastgestelde procedures. 

nemen aan de vergaderingen van het 

platform deel, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. 

Or. en 

 

Amendement  417 

Patrick Le Hyaric 

<AuNomDe>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</AuNomDe> 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. 

1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, nemen 

deel aan de vergaderingen van het 

platform, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. 

Or. fr 

 

Amendement  418 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in ofwel 

sectoren waar zwartwerk veel voorkomt, 

ofwel sectoren die een bijzondere rol 

spelen in het voorkomen en tegengaan 

van zwartwerk, moeten actief betrokken 
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organisaties vastgestelde procedures. worden bij de vergaderingen van het 

platform in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. 

Or. en 

 

Amendement  419 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. Met 

hun deelname wordt de netwerkvorming 

en samenwerking in de gezamenlijke 

strijd tegen zwartwerk verbeterd. 

Or. de 

 

Amendement  420 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

(1) Vertegenwoordigers van de relevante 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 
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organisaties vastgestelde procedures. organisaties vastgestelde procedures. 

Or. en 

 

Amendement  421 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk veel voorkomt, kunnen 

aan de vergaderingen van het platform 

deelnemen in de hoedanigheid van 

waarnemer, overeenkomstig de door hun 

organisaties vastgestelde procedures. 

1) Vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

alsmede van de sociale partners in sectoren 

waar zwartwerk of illegaal werk veel 

voorkomt, kunnen aan de vergaderingen 

van het platform deelnemen in de 

hoedanigheid van waarnemer, 

overeenkomstig de door hun organisaties 

vastgestelde procedures. 

Or. fr 

 

Amendement  422 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – alinea 2 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Op basis van de voorstellen van de 

bedrijfstakoverkoepelende en sectorale 

sociale partners op het niveau van de Unie 

bestaat deze groep van waarnemers uit: 

(2) Op basis van de voorstellen van de 

bedrijfstakoverkoepelende en sectorale 

sociale partners op het niveau van de Unie 

bestaat deze groep van belanghebbenden 

die deelnemen aan het platform uit: 

Or. en 
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Amendement  423 

Patrick Le Hyaric 

<AuNomDe>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</AuNomDe> 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) Op basis van de voorstellen van de 

bedrijfstakoverkoepelende en sectorale 

sociale partners op het niveau van de Unie 

bestaat deze groep van waarnemers uit: 

2) Op basis van de voorstellen van de 

bedrijfstakoverkoepelende en sectorale 

sociale partners op het niveau van de Unie 

bestaat deze groep van vertegenwoordigers 

van de sociale partners uit: 

Or. fr 

 

Amendement  424 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ten hoogste acht waarnemers die de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

(a) ten hoogste acht vertegenwoordigers 

van de bedrijfstakoverkoepelende sociale 

partners (gelijk verdeeld over werkgevers- 

en werknemersorganisaties), 

Or. en 

 

Amendement  425 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) ten hoogste acht waarnemers die de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

(a) vertegenwoordigers van de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 
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werkgevers- en werknemersorganisaties), werkgevers- en werknemersorganisaties), 

Or. en 

 

Amendement  426 

Patrick Le Hyaric 

<AuNomDe>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</AuNomDe> 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) ten hoogste acht waarnemers die de 

bedrijfstakoverkoepelende sociale partners 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

werkgevers- en werknemersorganisaties), 

a) ten hoogste acht vertegenwoordigers 

van de bedrijfstakoverkoepelende sociale 

partners (gelijk verdeeld over werkgevers- 

en werknemersorganisaties), 

Or. fr 

 

Amendement  427 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

(b) ten hoogste tien vertegenwoordigers 

van de sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt (gelijk verdeeld 

over de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

Or. en 

 

Amendement  428 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 
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Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

(b) vertegenwoordigers van de sociale 

partners in sectoren waar zwartwerk veel 

voorkomt (gelijk verdeeld over de 

werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

Or. en 

 

Amendement  429 

Patrick Le Hyaric 

<AuNomDe>{GUE/NGL}namens de GUE/NGL-Fractie</AuNomDe> 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

b) ten hoogste tien vertegenwoordigers van 

de sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt (gelijk verdeeld 

over de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

Or. fr 

 

Amendement  430 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

(b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in ofwel sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt, ofwel sectoren 

die een bijzondere rol spelen in het 
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de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

voorkomen en tegengaan van zwartwerk, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

Or. en 

 

Amendement  431 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk veel voorkomt, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

b) ten hoogste tien waarnemers die de 

sociale partners in sectoren waar 

zwartwerk of illegaal werk veel voorkomt, 

vertegenwoordigen (gelijk verdeeld over 

de werkgevers- en de 

werknemersorganisaties). 

Or. fr 

 

Amendement  432 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 6 – lid 2 – onder b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) vertegenwoordigers van organen 

die specifiek de belangen van 

zwartwerkers vertegenwoordigen of 

verdedigen. 

Or. en 

 

Amendement  433 

Terry Reintke 
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<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

voor. 

(1) Het Bureau coördineert het werk van 

het platform. 

Or. en 

 

Amendement  434 

Thomas Mann 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

voor. 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

als medevoorzitter voor. De leden kiezen 

uit hun midden eveneens een 

medevoorzitter die over dezelfde rechten 

beschikt alsmede twee plaatsvervangers.   

Or. de 

 

Amendement  435 

Anthea McIntyre 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

voor. 

(1) (Niet  van toepassing op de 

Nederlandse versie.) 

Or. en 
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Amendement  436 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

voor. 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform. 

Or. en 

 

Amendement  437 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform en zit de vergaderingen 

voor. 

(1) De Commissie coördineert het werk 

van het platform. 

Or. en 

 

Amendement  438 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Martina Dlabajová 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Voor het leiden van de 

vergaderingen van het platform wordt een 

onafhankelijke voorzitter benoemd. Als er 

niet binnen een redelijke termijn een 

geschikte persoon wordt gevonden, mag 

de Commissie de vergaderingen van het 
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platform voorzitten. 

Or. en 

 

Amendement  439 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De Commissie moet erop toezien 

dat vermenigvuldiging van het platform 

met bestaande instrumenten, initiatieven 

of vormen van samenwerking op 

nationaal of Europees niveau wordt 

voorkomen; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – alinea 2 - inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Voor de uitvoering van zijn taken 

besluit het platform bij meerderheid over: 

(2) Voor de uitvoering van zijn taken 

neemt het platform met al zijn 

samenstellende organen zijn besluiten bij 

gewone  meerderheid. Het platform neemt 

besluiten over: 

Or. en 

 

Amendement  441 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 
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Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 2 – letter a) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de aanneming van het reglement van 

orde, waarin onder meer de 

besluitvormingsregelingen van het 

platform zijn opgenomen; 

(a) de aanneming van het specifieke 

reglement van orde, waarin onder meer de 

werk- en besluitvormingsregelingen van 

het platform en zijn werkgroepen zijn 

opgenomen; 

Or. en 

 

Amendement  442 

Theresa Griffin, Georgi Pirinski, Siôn Simon 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het platform kiest een voorzitter en 

twee ondervoorzitters uit de leden van het 

platform die het bestuur van het platform 

vormen en de activiteiten van het platform 

coördineren; 

Or. en 

 

Amendement  443 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het platform kiest een voorzitter en 

twee ondervoorzitters uit de leden van het 

platform die het bestuur van het platform 

vormen. Dit bestuur wordt verkozen voor 

een periode van een jaar en kan opnieuw 

verkozen worden.  
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Or. en 

 

Amendement  444 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) een besluit over de verkiezing van 

de voorzitter van het platform. 

Or. en 

 

Amendement  445 

Romana Tomc 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) de goedkeuring van het tweejarig 

werkprogramma van het platform met 

onder meer een gedetailleerde beschrijving 

van zijn taken, en van de tweejaarlijkse 

verslagen; 

(b) de goedkeuring van een jaarlijks en 

een meerjarig werkprogramma van het 

platform met onder meer een gedetailleerde 

beschrijving van zijn taken, met 

inachtneming van de beoordeling(en) van 

de activiteiten van het platform die het 

afgelopen jaar/de afgelopen jaren zijn 

uitgevoerd; 

Or. en 

 

Amendement  446 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het platform wordt bijgestaan door een 

secretariaat, dat wordt verzorgd door de 

Commissie. Het secretariaat bereidt de 

vergaderingen en werkprogramma´s van 

het platform en zijn verslagen voor. 

(4) Het platform wordt bijgestaan door een 

secretariaat, dat wordt verzorgd door de 

Commissie. Het secretariaat bereidt de 

vergaderingen en werkprogramma´s van 

het platform en zijn verslagen voor en 

zorgt voor een goede opvolging van de 

genomen besluiten. 

Or. en 

 

Amendement  447 

Tiziana Beghin, Laura Agea 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het is platform is op EU-niveau 

rekenschap verschuldigd aan de Raad 

Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, 

Volksgezondheid en Consumentenzaken 

(EPSCO) en aan de bevoegde commissie 

van het Europees Parlement.  

Or. en 

 

Amendement  448 

Sofia Ribeiro 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Het platform legt jaarlijks een 

activiteitenverslag voor aan de 

Commissie, de bevoegde parlementaire 

commissie en de Raad, dat indicatoren 

moet bevatten voor de omvang van 

zwartwerk op het niveau van de Unie en 
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van de lidstaten, met informatie over de 

effecten ervan op de nationale 

economieën en de evolutie van deze 

indicatoren. 

Or. pt 

Amendement  449 

Jeroen Lenaers 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad regelmatig over de 

activiteiten van het platform. 

(5) Het platform informeert de Commissie, 

het Europees Parlement en de Raad 

regelmatig over zijn activiteiten. 

Or. en 

 

Amendement  450 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De Commissie informeert het 

Europees Parlement en de Raad 

regelmatig over de activiteiten van het 

platform. 

(5) Het platform en al zijn leden handelen 

overeenkomstig het 

transparantiebeginsel. Hiertoe publiceert 

de Commissie in haar hoedanigheid van 

secretariaat van het platform een jaarlijks 

verslag over de activiteiten van het 

platform en legt zij dit verslag voor aan 

het Europees Parlement en aan de Raad. 

Or. en 

 

Amendement  451 

Elisabeth Morin-Chartier 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad regelmatig over de 

activiteiten van het platform. 

5) De Europese Commissie legt na iedere 

vergadering van het platform binnen een 

redelijke termijn een verslag van de 

gesprekken en de genomen besluiten over 

aan het Europees Parlement en de Raad. 

Or. fr 

 

Amendement  452 

Jérôme Lavrilleux 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5) De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad regelmatig over de 

activiteiten van het platform. 

5) De Commissie informeert het Europees 

Parlement, vertegenwoordigd door de 

Commissie werkgelegenheid en sociale 

zaken, en de Raad halfjaarlijks over de 

activiteiten van het platform. Deze zijn 

verplicht hun opmerkingen kenbaar te 

maken. 

Or. fr 

 

Amendement  453 

Renate Weber, Enrique Calvet Chambon 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 7 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad regelmatig over de 

activiteiten van het platform. 

(5) De Commissie informeert het Europees 

Parlement en de Raad jaarlijks en op 

verzoek ook wanneer nodig over de 

activiteiten van het platform. 
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Or. en 

 

Amendement  454 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) De Commissie stelt jaarlijks een 

verslag op waarin ze de activiteiten van 

het platform opvolgt en evalueert, en 

zendt dit verslag toe aan het Europees 

Parlement en de Raad. 

Or. fr 

 

Amendement  455 

Elisabeth Morin-Chartier 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform werkt indien nodig samen 

met andere relevante werkgroepen en 

comités op EU-niveau waarvan de 

activiteiten verband houden met 

zwartwerk, met name met het Comité van 

hoge functionarissen van de 

arbeidsinspectie (SLIC), het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers, de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het Comité voor 

de werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van 

belastingen. Er kunnen ook gezamenlijke 

vergaderingen worden georganiseerd. 

Het platform werkt indien nodig samen 

met andere relevante werkgroepen en 

comités op EU-niveau waarvan de 

activiteiten verband houden met 

zwartwerk, met name met het Comité van 

hoge functionarissen van de 

arbeidsinspectie (SLIC), het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers, de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het Comité voor 

de werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van 

belastingen. Voor doeltreffendere 

werkzaamheden en resultaten moeten er 

gezamenlijke vergaderingen worden 
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georganiseerd en de verslagen daarvan 

moeten binnen een redelijke termijn aan 

het Europees Parlement en de Raad 

worden toegestuurd. 

Or. fr 

 

Amendement  456 

Guillaume Balas 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform werkt indien nodig samen 

met andere relevante werkgroepen en 

comités op EU-niveau waarvan de 

activiteiten verband houden met 

zwartwerk, met name met het Comité van 

hoge functionarissen van de 

arbeidsinspectie (SLIC), het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers, de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het Comité voor 

de werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van 

belastingen. Er kunnen ook gezamenlijke 

vergaderingen worden georganiseerd. 

Het platform werkt indien nodig samen 

met andere relevante werkgroepen en 

comités op EU-niveau waarvan de 

activiteiten verband houden met 

zwartwerk, met name met het Comité van 

hoge functionarissen van de 

arbeidsinspectie (SLIC), het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers, de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het EU-platform 

H5NCP, het Comité voor de 

werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van 

belastingen. Er kunnen ook gezamenlijke 

vergaderingen worden georganiseerd. 

Or. en 

 

Amendement  457 

Dominique Martin 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform werkt indien nodig samen 

met andere relevante werkgroepen en 

comités op EU-niveau waarvan de 

activiteiten verband houden met 

zwartwerk, met name met het Comité van 

hoge functionarissen van de 

arbeidsinspectie (SLIC), het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers, de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het Comité voor 

de werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van 

belastingen. Er kunnen ook gezamenlijke 

vergaderingen worden georganiseerd. 

Het platform werkt indien nodig samen 

met andere relevante werkgroepen en 

comités op EU-niveau waarvan de 

activiteiten verband houden met zwartwerk 

of illegaal werk, met name met het Comité 

van hoge functionarissen van de 

arbeidsinspectie (SLIC), het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers, de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het Comité voor 

de werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van 

belastingen. Er kunnen ook gezamenlijke 

vergaderingen worden georganiseerd. 

Or. fr 

 

Amendement  458 

Jutta Steinruck 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – punt 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform moet daarnaast onderzoeken 

of het mogelijk is een Europees 

agentschap voor grensoverschrijdende 

gevallen van misbruik van de 

voorschriften betreffende gezondheid en 

veiligheid op de werkplek en in verband 

met zwartwerk op te richten. Dit 

agentschap kan onder meer tot taak 

hebben brievenbusondernemingen op te 

sporen, controle te verrichten op 

transnationale dienstverleners, 

opleidingsprogramma's voor 

arbeidsinspecteurs in te voeren, nieuwe 

belastingontduikingstechnieken op te 

sporen en grensoverschrijdende controles 
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te organiseren. 

Or. de 

 

Amendement  459 

Anne Sander 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform moet samenwerken met 

EURES (EURopean Employment 

Services) en de ontwikkeling daarvan 

aanmoedigen, omdat een betere kennis 

van de in te vullen posten een kader tot 

stand brengt dat gunstig is voor regulier 

werken. 

Or. fr 

Amendement  460 

Ulla Tørnæs, Dita Charanzová, Marian Harkin, Martina Dlabajová, Enrique Calvet 

Chambon, Renate Weber 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het platform ziet waar mogelijk af van de 

vermenigvuldiging van werk dat reeds in 

gang gezet is door deze andere organen en 

zal in plaats daarvan met hen 

samenwerken voor het uitwisselen van 

informatie. 

Or. en 

 

Amendement  461 

Thomas Mann 
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Voorstel voor een besluit 

Artikel 9 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie vergoedt de reiskosten en in 

voorkomend geval de verblijfkosten van 

leden en waarnemers en van de 

deskundigen die zijn uitgenodigd in 

verband met de activiteiten van het 

platform. 

De Commissie vergoedt de reiskosten en in 

voorkomend geval de verblijfkosten van de 

deskundigen die zijn uitgenodigd in 

verband met de activiteiten van het 

platform. 

Or. de 

 

Amendement  462 

Sven Schulze 

 

Voorstel voor een besluit 

Artikel 11 – punt 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio´s een verslag 

in over de uitvoering van het besluit. Het 

verslag bevat in het bijzonder een 

beoordeling van de mate waarin het 

platform heeft bijgedragen aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 2 en de taken heeft vervuld die in 

artikel 3 en in de werkprogramma´s van 

het platform zijn genoemd. 

Na vier jaar onderzoekt de Europese 

Commissie aan de hand van een verslag 

en na raadpleging van de leden van het 

platform of de in artikel 2 genoemde 

doelstellingen zijn verwezenlijkt, de in 

artikel 3 genoemde opdracht is vervuld en 

de in artikel 4 genoemde taken zijn 

uitgevoerd, en gaat zij na of de 

werkzaamheden van het platform moeten 

worden voortgezet. In het verslag worden 

indien nodig voorstellen gedaan voor 

veranderingen in de werkzaamheden van 

het platform of wordt de opheffing ervan 

aanbevolen. 

 Het verslag wordt voorgelegd aan het 

Europees Parlement, de Raad, het 

Europees Economisch en Sociaal Comité 

en het Comité van de Regio's. 

Or. de 

Amendement  463 

Romana Tomc 
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Ontwerpbesluit 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio´s een verslag in over 

de uitvoering van het besluit. Het verslag 

bevat in het bijzonder een beoordeling van 

de mate waarin het platform heeft 

bijgedragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 2 en de taken 

heeft vervuld die in artikel 3 en in de 

werkprogramma´s van het platform zijn 

genoemd. 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio´s een verslag in over 

de uitvoering en de toegevoegde waarde 

van het besluit en stelt zij in voorkomende 

gevallen noodzakelijke amendementen en 

wijzigingen of intrekking van dit besluit 

voor. Het verslag bevat in het bijzonder 

een beoordeling van de mate waarin het 

platform heeft bijgedragen aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 2, de initiatieven heeft uitgevoerd 

die in artikel 4 zijn genoemd en de in de 

werkprogramma's van het platform 

vastgestelde prioriteiten heeft aangepakt. 

Or. en 

 

Amendement  464 

Georgi Pirinski 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio´s een verslag in over 

de uitvoering van het besluit. Het verslag 

bevat in het bijzonder een beoordeling van 

de mate waarin het platform heeft 

bijgedragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 2 en de taken 

heeft vervuld die in artikel 3 en in de 

werkprogramma´s van het platform zijn 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit en na raadpleging van het 

platform dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio´s een verslag in over 

de uitvoering van het besluit. Het verslag 

bevat in het bijzonder een beoordeling van 

de mate waarin het platform heeft 

bijgedragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 2 en de taken 

heeft vervuld die in artikel 3 en in de 
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genoemd. werkprogramma´s van het platform zijn 

genoemd. 

Or. en 

 

Amendement  465 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit dient de Commissie bij het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio´s een verslag in over 

de uitvoering van het besluit. Het verslag 

bevat in het bijzonder een beoordeling van 

de mate waarin het platform heeft 

bijgedragen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van artikel 2 en de taken 

heeft vervuld die in artikel 3 en in de 

werkprogramma´s van het platform zijn 

genoemd. 

Vier jaar na inwerkingtreding van dit 

besluit dient de Commissie in haar 

hoedanigheid van secretariaat van het 

platform en na goedkeuring door het 

platform bij het Europees Parlement, de 

Raad, het Europees Economisch en Sociaal 

Comité en het Comité van de Regio´s een 

verslag in over de uitvoering van het 

besluit. Het verslag bevat in het bijzonder 

een beoordeling van de mate waarin het 

platform heeft bijgedragen aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van 

artikel 2 en de taken heeft vervuld die in 

artikel 3 en in de werkprogramma´s van het 

platform zijn genoemd. In het verslag 

worden ook de bestaande tekortkomingen 

en verbeterpunten van de werkzaamheden 

van het platform geïdentificeerd. 

Or. en 

 

Amendement  466 

Terry Reintke 

<AuNomDe>{Verts/ALE}namens de Verts/ALE-Fractie</AuNomDe> 

 

Ontwerpbesluit 

Artikel 11 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 

 Verdediging van rechten 

 Personen die gevallen van zwartwerk 

onder de aandacht van het platform 

brengen, ofwel rechtstreeks, ofwel via 

nationale handhavingsautoriteiten, 

worden beschermd tegen enigerlei 

ongunstige behandeling door hun 

werknemer. 

Or. en 

 


