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Amendement 34
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, evenwichtige groei en een 
hoog niveau van bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het 
milieu zoals bepaald in artikel 3 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie te 
bereiken. Rekening houdend met nationale 
gebruiken op het gebied van de 
verantwoordelijkheden van de sociale 
partners moeten de lidstaten het bevorderen 
van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De stillegging van de economische 
activiteiten als gevolg van de COVID-19-
crisis heeft geleid tot ernstige 
liquiditeitsproblemen bij Europese 
bedrijven, wat in het geval van 
solvabiliteitsproblemen zou betekenen dat 
een groot deel van de bedrijven zou 
moeten sluiten, waarbij vooral kmo’s en 
zelfstandigen worden getroffen. Daarom 
moet de EU haar politieke prioriteiten 
heroverwegen en het MFK heroriënteren 
om de bestaande industriële structuur te 
behouden en zich te concentreren op 
economisch herstel. De lidstaten en de 
Unie moeten een gecoördineerde strategie 
voor werkgelegenheid ontwikkelen, met 
name om de voortzetting van de 
economische activiteiten te bevorderen, de 
toegang tot liquiditeiten te waarborgen en 
een beleid van afschaffing of 
vermindering van belastingverplichtingen 
te bevorderen. Om de toegang en 
handhaving op de arbeidsmarkt te 
verbeteren wordt een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking 
bevorderd, alsmede flexibele 
arbeidsmarkten die snel inspelen op 
economische veranderingen, met het oog 
op het minimaliseren van de negatieve 
effecten op de werkgelegenheid. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

Or. es
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Amendement 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren. Om 
grote schokken op te vangen moeten de 
lidstaten en de Unie gemeenschappelijke 
langetermijninstrumenten ontwikkelen 
om banen en vaardigheden te behouden 
en om de druk op de nationale 
overheidsfinanciën te verlagen, met name 
middels een permanent Europees 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel.

Or. fr

Amendement 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen 
en teneinde de doelstellingen inzake 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, evenwichtige groei en een 
hoog niveau van bescherming en 
verbetering van de kwaliteit van het milieu 
zoals bepaald in artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie te bereiken. 
Rekening houdend met nationale gebruiken 
op het gebied van de 
verantwoordelijkheden van de sociale 
partners moeten de lidstaten het bevorderen 
van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De lidstaten en de Unie 
ontwikkelen en geven uitvoering aan een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid, met name ter 
bevordering van een geschoolde, opgeleide 
en flexibele beroepsbevolking, van de 
veiligheid en gezondheid op het werk 
alsmede van inclusieve arbeidsmarkten op 
basis van een regelgevingskader dat het 
mogelijk maakt om de economische en 
sociale rechten van alle werknemers 
volledig te beschermen en in te spelen op 
de behoefte aan een sociaal rechtvaardige 
transitie naar een circulaire en 
klimaatneutrale economie, teneinde de 
doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
duurzame ontwikkeling en een hoog 
niveau van bescherming en verbetering van 
de kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

Or. it

Amendement 37
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
doeltreffende en gecoördineerde strategie 
voor werkgelegenheid ontwikkelen, met 
name ter bevordering van een geschoolde, 
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opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

opgeleide en flexibele beroepsbevolking 
door de koppeling tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarktbehoeften te versterken, 
teneinde arbeidsmarkten te bevorderen die 
snel inspelen op economische 
veranderingen en teneinde de 
doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren. In 
de huidige situatie die wordt veroorzaakt 
door de COVID-19-pandemie moet 
bijzondere aandacht uitgaan naar 
personen die hun baan kwijtraken.

Or. en

Amendement 38
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde en 
opgeleide beroepsbevolking, ter 
bevordering van de afstemming van 
vaardigheden op de behoeften van de 
arbeidsmarkt, voor de totstandbrenging 
van kwalitatief goede banen en een 
economisch klimaat dat gunstig is voor 
bedrijven, alsmede van arbeidsmarkten die 
snel inspelen op economische 
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artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

veranderingen en crises en teneinde de 
doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei, economische, sociale 
en territoriale cohesie en een hoog niveau 
van bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

Or. fr

Amendement 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
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dit gebied binnen de Raad coördineren. dit gebied binnen de Raad coördineren. In 
dit verband vereist de huidige COVID-19-
crisis, die ernstige en langdurige gevolgen 
zal hebben voor de arbeidsmarkten van de 
Unie, gecoördineerde maatregelen, om te 
zorgen voor werkgelegenheid en om de 
economie en de vraag naar arbeid te 
stimuleren.

Or. pl

Amendement 40
Peter Lundgren

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, in 
overeenstemming met de verdeling van de 
bevoegdheden tussen de EU en de 
lidstaten en het subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel, met name ter 
bevordering van een geschoolde, opgeleide 
en flexibele beroepsbevolking, alsmede 
van arbeidsmarkten die snel inspelen op 
economische veranderingen en teneinde de 
doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

Or. en
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Amendement 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van dynamische, 
toekomstgerichte arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid op 
basis van gelijke kansen en sociale 
rechtvaardigheid als een aangelegenheid 
van gemeenschappelijk belang beschouwen 
en hun maatregelen op dit gebied binnen de 
Raad coördineren.

Or. fr

Amendement 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Met 
inachtneming van nationale gebruiken en 
de autonomie van de sociale partners op 
het gebied van hun verantwoordelijkheden 
moeten de lidstaten het bevorderen van de 
werkgelegenheid als een aangelegenheid 
van gemeenschappelijk belang beschouwen 
en hun maatregelen op dit gebied binnen de 
Raad coördineren.

Or. en

Amendement 43
José Manuel Fernandes

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van ondernemerschap en 
een geschoolde, opgeleide en flexibele 
beroepsbevolking, alsmede van 
arbeidsmarkten die snel inspelen op 
economische veranderingen en teneinde de 
doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
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kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

Or. pt

Amendement 44
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
evenwichtige groei en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

(1) De lidstaten en de Unie moeten een 
gecoördineerde strategie voor 
werkgelegenheid ontwikkelen, met name 
ter bevordering van een geschoolde, 
opgeleide en flexibele beroepsbevolking, 
alsmede van arbeidsmarkten die snel 
inspelen op economische veranderingen en 
teneinde de doelstellingen inzake volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
inclusie, evenwichtige groei en een hoog 
niveau van bescherming en verbetering van 
de kwaliteit van het milieu zoals bepaald in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie te bereiken. Rekening 
houdend met nationale gebruiken op het 
gebied van de verantwoordelijkheden van 
de sociale partners moeten de lidstaten het 
bevorderen van de werkgelegenheid als een 
aangelegenheid van gemeenschappelijk 
belang beschouwen en hun maatregelen op 
dit gebied binnen de Raad coördineren.

Or. sk
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Amendement 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De COVID-19-crisis heeft talrijke 
gevolgen gehad voor de werkgelegenheid, 
sociale rechtvaardigheid en 
arbeidsvoorwaarden. Ten gevolge van het 
stilleggen van de economie zitten veel 
werknemers momenteel in een 
werktijdverkortingsregeling en kampen 
bedrijven, met name kleine en 
middelgrote ondernemingen, met 
liquiditeitsproblemen. Werknemers in 
onzekere dienstverbanden en de meest 
behoeftigen stonden vaak in de frontlinie 
in arbeidsomstandigheden met een groot 
gezondheidsrisico. Veel werknemers en 
ondernemingen hebben een beroep 
gedaan op telewerken en intensief gebruik 
gemaakt van digitale instrumenten. Om 
op het gebied van werkgelegenheidsbeleid 
en sociale rechtvaardigheid op deze 
ongeziene crisis een antwoord te bieden, 
moeten de Unie en de lidstaten zich 
inzetten voor een grootscheeps Europees 
herstelplan om ondernemingen de nodige 
steun te geven opdat zij toegang krijgen 
tot liquiditeit, evenals om werknemers te 
steunen door hun werktijdverkorting te 
financieren en werkgelegenheid te 
garanderen. Het doel moet zijn om de 
Europese arbeidsmarkt te beschermen en 
te ontwikkelen om banen, lonen, en ook 
arbeidsvoorwaarden te garanderen. Naar 
aanleiding van en in hun reactie op deze 
crisis moeten de Unie en de lidstaten hun 
verbintenissen nakomen. Het sociaal 
beleid en het werkgelegenheidsbeleid 
moeten bijdragen tot het waarmaken van 
de doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, moeten passen in het kader 
van de in de Green Deal vastgestelde 
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doelstellingen en moeten deel uitmaken 
van de tenuitvoerlegging van de Europese 
pijler van sociale rechten.

Or. fr

Amendement 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Europa maakt een ongekende 
crisis door, met onvoorziene gevolgen 
voor het leven van mensen, de 
samenleving en de economie. De Unie en 
de lidstaten moeten zich tot het uiterste 
inspannen om de economische en sociale 
schok die de crisis teweegbrengt, te 
beheersen, grootschalig banenverlies en 
een diepe recessie te voorkomen en een 
duurzaam en billijk herstelplan op te 
stellen met stevige investeringen om de 
socialezekerheids- en 
gezondheidszorgstelsels te versterken en 
de economie veerkrachtiger te maken, met 
inachtneming van de werknemersrechten 
en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De 
Europese Green Deal en de Europese 
pijler van sociale rechten moeten de 
leidraad vormen bij de monitoring van de 
strategie voor economisch en sociaal 
herstel in het kader van het Europees 
semester.

Or. en

Amendement 47
Peter Lundgren
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Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Unie moet de afzonderlijke 
modellen van de lidstaten voor het 
reguleren van de arbeidsmarkt 
eerbiedigen. De beperkingen van de 
bevoegdheden van de Unie moeten in acht 
worden genomen, net als het 
subsidiariteits- en het 
evenredigheidsbeginsel. De lidstaten 
moeten besluiten over hun eigen 
ontwikkelingsdoelen en -tempo en moeten 
ervoor zorgen dat die zijn afgestemd op 
hun economische omstandigheden. 
Zweden moet een permanente 
mogelijkheid hebben om zich terug te 
trekken uit alle arbeidsmarktregelgeving 
die afbreuk kan doen aan het Zweedse 
model voor de regulering van de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 48
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De Commissie en de lidstaten 
zullen op gecoördineerde wijze 
samenwerken om ervoor te zorgen dat de 
interne markt goed functioneert door 
middel van een vlotte en veilige 
goederenstroom tussen de lidstaten en om 
een onderbreking van de toeleverings- en 
productieketen te voorkomen.

Or. es
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Amendement 49
Peter Lundgren

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Schrappen

Or. en

Amendement 50
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties, de volledige inclusie van 
personen met een handicap en de 
bescherming van de rechten van het kind 
en van andere achtergestelde groepen, 
waaronder groepen die te maken krijgen 
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een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

met meerdere vormen van discriminatie. 
Bij de bepaling en uitvoering van haar 
beleid en optreden moet de Unie rekening 
houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, inclusieve 
arbeidsmarkten, de waarborging van 
adequate sociale bescherming, het bestaan 
van hoogwaardige openbare diensten die 
financieel en geografisch toegankelijk 
zijn, de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, alsmede een hoog niveau van 
onderwijs en opleiding, zoals bepaald in 
artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. sk

Amendement 51
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(2) Bij de bepaling en uitvoering van 
haar beleid en optreden moet de Unie 
rekening houden met de eisen in verband 
met de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, de waarborging van 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, alsmede een hoog niveau van 
onderwijs en opleiding, zoals bepaald in 
artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. de
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Amendement 52
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind, alsmede de 
gezondheid van ouderen. Bij de bepaling 
en uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
sociaaleconomische gevolgen van 
COVID-19 en haar inspanningen richten 
op het vermijden van de sluiting van 
levensvatbare bedrijven om de bestaande 
werkgelegenheid te beschermen, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming. De EU zal blijven werken 
aan de bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, alsmede een hoog niveau van 
onderwijs en opleiding, zoals bepaald in 
artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie.

Or. es

Amendement 53
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 

(2) De Unie moet armoede, sociale 
uitsluiting en discriminatie bestrijden en 
sociale rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
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vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid en 
een inclusieve en hoogwaardige 
arbeidsmarkt, de waarborging van 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, alsmede een hoog niveau van 
onderwijs en opleiding, met inbegrip van 
levenslang leren, zoals bepaald in artikel 9 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie.

Or. fr

Amendement 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties, de inclusie van personen met 
een handicap en de bescherming van de 
rechten van het kind en van andere 
kwetsbare groepen. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
inclusieve arbeidsmarkten, volledige 
werkgelegenheid, collectieve 
onderhandelingen en fatsoenlijke lonen, 
de waarborging van adequate sociale 
bescherming voor iedereen, de bestrijding 
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Unie. van armoede en sociale uitsluiting, een 
hoog niveau van onderwijs en opleiding en 
de bescherming van de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind en de meest 
behoeftigen. Bij de bepaling en uitvoering 
van haar beleid en optreden moet de Unie 
rekening houden met de eisen in verband 
met de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, de waarborging van 
een behoorlijke levensstandaard en 
adequate sociale bescherming voor 
iedereen, de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. fr

Amendement 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(2) De Unie moet alle vormen van 
armoede, sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en een zo hoog 
mogelijk niveau van sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
nastreven, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. it

Amendement 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties, de inclusie van personen met 
een handicap en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
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en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. pl

Amendement 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(2) De Unie moet sociale uitsluiting, 
armoede, materiële deprivatie en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. fr

Amendement 59
Antonius Manders

Voorstel voor een besluit
Overweging 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie, waaronder 
leeftijdsdiscriminatie, bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU).

Or. nl

Amendement 60
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie moet sociale uitsluiting en 
discriminatie bestrijden en sociale 
rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 

(2) De Unie moet sociale uitsluiting, 
armoede en discriminatie bestrijden en 
sociale rechtvaardigheid en bescherming 
bevorderen, alsmede de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, de solidariteit tussen 
generaties en de bescherming van de 
rechten van het kind. Bij de bepaling en 
uitvoering van haar beleid en optreden 
moet de Unie rekening houden met de 
eisen in verband met de bevordering van 
een hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van armoede 
en sociale uitsluiting, alsmede een hoog 
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niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

niveau van onderwijs en opleiding, zoals 
bepaald in artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie.

Or. en

Amendement 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve overloopeffecten oplevert.

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Gelet op de ongekende 
situatie die door de COVID-19-pandemie 
wordt veroorzaakt, moeten de 
geïntegreerde richtsnoeren als 
alomvattende leidraad dienen bij de 
beleidsuitvoering in de lidstaten en in de 
Unie, en de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de lidstaten en de geest van totale 
economische en sociale solidariteit tot 
uiting brengen om de ernstige gevolgen 
van de pandemie adequaat het hoofd te 
bieden. De hieruit voortvloeiende reeks 
Europese en nationale gecoördineerde 
beleidslijnen en hervormingen moet een 
algehele passende mix van economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve sociaaleconomische 
overloopeffecten oplevert in alle lidstaten.
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__________________ __________________
5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

Or. it

Amendement 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve overloopeffecten oplevert.

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten deel uitmaken 
van de algemene strategie van de Unie, 
vastgesteld op grond van de doelstellingen 
inzake duurzame ontwikkeling, de Green 
Deal en de Europese pijler van sociale 
rechten, en moeten als leidraad dienen bij 
de beleidsuitvoering in de lidstaten en in de 
Unie, en brengen de onderlinge 
afhankelijkheid tussen de lidstaten tot 
uiting. De hieruit voortvloeiende reeks 
Europese en nationale gecoördineerde 
beleidslijnen en hervormingen moet een 
algehele passende mix van duurzaam 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
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vormen die positieve overloopeffecten 
oplevert.

__________________ __________________
5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

Or. fr

Amendement 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve overloopeffecten oplevert.

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve overloopeffecten oplevert, 
evenals een doeltreffend antwoord op de 
impact van COVID-19 op de 
arbeidsmarkten en economieën van de 
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lidstaten.

__________________ __________________
5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

Or. pl

Amendement 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve overloopeffecten oplevert.

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die in 
overeenstemming is met de desbetreffende 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
positieve overloopeffecten oplevert.

__________________ __________________
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5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

Or. en

Amendement 65
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een algehele passende 
mix van duurzaam economisch en 
werkgelegenheidsbeleid vormen die 
positieve overloopeffecten oplevert.

(3) Overeenkomstig het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) heeft de Unie 
beleidscoördinatie-instrumenten voor het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
ontwikkeld en ingevoerd. Als onderdeel 
van die instrumenten vormen de huidige 
richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
samen met de globale richtsnoeren voor het 
economisch beleid van de lidstaten en de 
Unie, als vervat in aanbeveling (EU) 
2015/1184 van de Raad5, de geïntegreerde 
richtsnoeren. Zij moeten als leidraad 
dienen bij de beleidsuitvoering in de 
lidstaten en in de Unie, en brengen de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de 
lidstaten tot uiting. De hieruit 
voortvloeiende reeks Europese en nationale 
gecoördineerde beleidslijnen en 
hervormingen moet een veerkrachtige en 
hoogwaardige arbeidsmarkt opleveren.

__________________ __________________
5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 

5 Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de 
Raad van 14 juli 2015 betreffende de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid van de lidstaten en de Europese 
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Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27). Unie (PB L 192 van 18.7.2015, blz. 27).

Or. fr

Amendement 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
zijn afgestemd op de nieuwe op 
Unieniveau aangenomen bepalingen om 
de lidstaten te ondersteunen bij het 
aanpakken van de ongekende 
gezondheids-, economische en sociale 
gevolgen van de COVID-19-pandemie en 
om hen in staat stellen alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om de banen en het 
loon van alle burgers, het bedrijfsleven en 
de gezondheid en veiligheid op het werk 
volledig te beschermen.

Or. it

Amendement 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid zijn in 
overeenstemming met het stabiliteits- en 
groeipact, de bestaande wetgeving van de 
Unie en verschillende initiatieven van de 
Unie, waaronder de aanbeveling van de 
Raad van 22 april 2013 tot invoering van 

(4) De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid moeten bijdragen 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, de tenuitvoerlegging van de 
in de Green Deal vastgestelde 
groeistrategie en de concrete invulling 
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een jongerengarantie6, de aanbeveling van 
de Raad van 15 februari 2016 betreffende 
de integratie van langdurig werklozen op 
de arbeidsmarkt7, de aanbeveling van de 
Raad van 19 december 2016 tot invoering 
van bijscholingstrajecten8, de aanbeveling 
van de Raad van 15 maart 2018 voor een 
Europees kader voor hoogwaardige en 
doeltreffende leerlingplaatsen9, de 
aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 
inzake sleutelcompetenties voor een leven 
lang leren10, de aanbeveling van de Raad 
van 22 mei 2019 betreffende stelsels voor 
kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse 
educatie en kinderopvang11 en de 
aanbeveling van de Raad van 8 november 
2019 met betrekking tot de toegang tot 
sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen12.

van de Europese pijler van sociale 
rechten. De richtsnoeren zijn eveneens in 
overeenstemming met het stabiliteits- en 
groeipact, de bestaande wetgeving van de 
Unie en verschillende initiatieven van de 
Unie, waaronder de aanbeveling van de 
Raad van 22 april 2013 tot invoering van 
een jongerengarantie6, de aanbeveling van 
de Raad van 15 februari 2016 betreffende 
de integratie van langdurig werklozen op 
de arbeidsmarkt7, de aanbeveling van de 
Raad van 19 december 2016 tot invoering 
van bijscholingstrajecten8, de aanbeveling 
van de Raad van 15 maart 2018 voor een 
Europees kader voor hoogwaardige en 
doeltreffende leerlingplaatsen9, de 
aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 
inzake sleutelcompetenties voor een leven 
lang leren10, de aanbeveling van de Raad 
van 22 mei 2019 betreffende stelsels voor 
kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse 
educatie en kinderopvang11 en de 
aanbeveling van de Raad van 8 november 
2019 met betrekking tot de toegang tot 
sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen12.

__________________ __________________
6 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 6 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.
7 PB C 67 van 20.2.2016, blz. 1. 7 PB C 67 van 20.2.2016, blz. 1.
8 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1. 8 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1.
9 PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1. 9 PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1.
10 PB C 189 van 4.6.2018, blz. 1. 10 PB C 189 van 4.6.2018, blz. 1.
11 PB C 189 van 5.6.2019, blz. 4. 11 PB C 189 van 5.6.2019, blz. 4.
12 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1. 12 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1.

Or. fr

Amendement 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid zijn in 
overeenstemming met met het stabiliteits- 
en groeipact, de bestaande wetgeving van 
de Unie en verschillende initiatieven van 
de Unie, waaronder de aanbeveling van de 
Raad van 22 april 2013 tot invoering van 
een jongerengarantie6, de aanbeveling van 
de Raad van 15 februari 2016 betreffende 
de integratie van langdurig werklozen op 
de arbeidsmarkt7, de aanbeveling van de 
Raad van 19 december 2016 tot invoering 
van bijscholingstrajecten8, de aanbeveling 
van de Raad van 15 maart 2018 voor een 
Europees kader voor hoogwaardige en 
doeltreffende leerlingplaatsen9, de 
aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 
inzake sleutelcompetenties voor een leven 
lang leren10, de aanbeveling van de Raad 
van 22 mei 2019 betreffende stelsels voor 
kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse 
educatie en kinderopvang11 en de 
aanbeveling van de Raad van 8 november 
2019 met betrekking tot de toegang tot 
sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen12.

(4) De richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid dragen bij aan de 
volledige uitvoering van de Europese 
pijler van sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties en de Europese Green 
Deal, en zijn in overeenstemming met het 
stabiliteits- en groeipact, de bestaande 
wetgeving van de Unie en verschillende 
initiatieven van de Unie, waaronder de 
aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 
tot invoering van een jongerengarantie6, de 
aanbeveling van de Raad van 15 februari 
2016 betreffende de integratie van 
langdurig werklozen op de arbeidsmarkt7, 
de aanbeveling van de Raad van 
19 december 2016 tot invoering van 
bijscholingstrajecten8, de aanbeveling van 
de Raad van 15 maart 2018 voor een 
Europees kader voor hoogwaardige en 
doeltreffende leerlingplaatsen9, de 
aanbeveling van de Raad van 22 mei 2018 
inzake sleutelcompetenties voor een leven 
lang leren10, de aanbeveling van de Raad 
van 22 mei 2019 betreffende stelsels voor 
kwaliteitsvolle voor- en vroegschoolse 
educatie en kinderopvang11 en de 
aanbeveling van de Raad van 8 november 
2019 met betrekking tot de toegang tot 
sociale bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen12.

__________________ __________________
6 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1. 6 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.
7 PB C 67 van 20.2.2016, blz. 1. 7 PB C 67 van 20.2.2016, blz. 1.
8 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1. 8 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1.
9 PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1. 9 PB C 153 van 2.5.2018, blz. 1.
10 PB C 189 van 4.6.2018, blz. 1. 10 PB C 189 van 4.6.2018, blz. 1.
11 PB C 189 van 5.6.2019, blz. 4. 11 PB C 189 van 5.6.2019, blz. 4.
12 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1. 12 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1.

Or. it
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Amendement 69
Peter Lundgren

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden 
de verschillende instrumenten 
gecombineerd in een overkoepelend kader 
voor een geïntegreerde multilaterale 
coördinatie van het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid en geïntegreerd 
multilateraal toezicht op dat beleid. Bij het 
streven naar ecologische duurzaamheid, 
productiviteit, eerlijkheid en stabiliteit 
eerbiedigt het Europees semester de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, waaronder nauwe 
samenwerking met de sociale partners, 
het maatschappelijk middenveld en 
andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. 
Het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie en de 
lidstaten moet hand in hand gaan met de 
overgang van Europa naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame en 
digitale economie, waarbij tegelijkertijd 
het concurrentievermogen wordt 
verbeterd, innovatie wordt gestimuleerd, 
sociale rechtvaardigheid en gelijke 
kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

Schrappen

__________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. en

Amendement 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis
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Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch, sociaal, ecologisch en 
werkgelegenheidsbeleid en geïntegreerd 
multilateraal toezicht op dat beleid. Het 
Europees semester moet het alomvattende 
bestuursinstrument zijn om te zorgen voor 
een sociaal en economisch evenwichtig 
herstel. Het moet samen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei worden 
herzien om volledig rekening te houden 
met de nieuwe situatie en ervoor te zorgen 
dat sociale, ecologische en economische 
doelstellingen dezelfde prioriteit krijgen. 
Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit moet het Europees semester 
de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten verder integreren, 
waaronder nauwere samenwerking met de 
sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld en andere belanghebbenden en 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
SDG’s13 en, onder meer, tot 
gendergelijkheid. Het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie en de 
lidstaten moet hand in hand gaan met de 
overgang van Europa naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame en 
digitale economie, waarbij tegelijkertijd het 
concurrentievermogen wordt verbeterd, 
innovatie wordt gestimuleerd, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen worden 
bevorderd en ongelijkheden en regionale 
verschillen worden aangepakt. Een 
gendergelijkheidsindex zou leiden tot een 
betere integratie van gender in het 
Europees semester als instrument om de 
vooruitgang ten opzichte van de sociale en 
arbeidsdoelstellingen te monitoren, 
teneinde de gendereffecten van macro-
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economisch beleid te constateren.
__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. en

Amendement 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden 
de verschillende instrumenten 
gecombineerd in een overkoepelend kader 
voor een geïntegreerde multilaterale 
coördinatie van het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid en geïntegreerd 
multilateraal toezicht op dat beleid. Bij het 
streven naar ecologische duurzaamheid, 
productiviteit, eerlijkheid en stabiliteit 
eerbiedigt het Europees semester de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, waaronder nauwe 
samenwerking met de sociale partners, het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden. Het draagt bij tot de 
verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

(5) Gezien de ernstige crisis die de 
COVID-19-pandemie in de gehele 
Europese Unie veroorzaakt, moeten de 
instrumenten van het Europees semester 
zo snel mogelijk grondig worden herzien, 
zodat alle lidstaten alle burgers op het 
gebied van gezondheid, werkgelegenheid 
en inkomen, alsook bedrijven, kunnen 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
crisis, door een nieuw algemeen kader in 
te stellen voor geïntegreerde multilaterale 
coördinatie van het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid, dat de loyale 
samenwerking en solidariteit tussen de 
verschillende lidstaten ook na de 
pandemie versterkt. Bij het streven naar 
gelijkheid en een hoge mate van 
ecologische duurzaamheid en 
economische, sociale en territoriale 
cohesie moet de herziening van het 
Europees semester bijdragen tot de 
volledige en spoedige uitvoering van de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten, waaronder nauwe 
samenwerking met de sociale partners, het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden. Het moet op een 
doeltreffendere manier bijdragen tot de 
verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
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naar een inclusieve klimaatneutrale, 
ecologisch duurzame en circulaire en 
digitale economie, waarbij tegelijkertijd het 
concurrentievermogen wordt verbeterd, 
innovatie wordt gestimuleerd en een zo 
hoog mogelijk niveau van sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen worden 
gegarandeerd en ongelijkheden en 
regionale verschillen worden 
weggenomen.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1 13 VN-Resolutie A/RES/70/1

Or. it

Amendement 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch, sociaal, ecologisch en 
werkgelegenheidsbeleid en geïntegreerd 
multilateraal toezicht op dat beleid. Het 
Europees semester moet het alomvattende 
bestuursinstrument zijn om te zorgen voor 
een sociaal en economisch evenwichtig 
herstel. Het moet samen met de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei worden 
herzien om volledig rekening te houden 
met de nieuwe situatie en ervoor te zorgen 
dat sociale, ecologische en economische 
doelstellingen dezelfde prioriteit krijgen. 
Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit moet het Europees semester 
de beginselen van de Europese pijler van 
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tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

sociale rechten verder integreren, 
waaronder nauwere samenwerking met de 
sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld en andere belanghebbenden en 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
SDG’s13. Het economisch en 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie en de 
lidstaten moet hand in hand gaan met de 
overgang van Europa naar een 
klimaatneutrale, ecologisch duurzame, 
sociaal inclusieve en digitale economie, 
waarbij tegelijkertijd het 
concurrentievermogen wordt verbeterd, 
innovatie wordt gestimuleerd, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen worden 
bevorderd en ongelijkheden en regionale 
verschillen worden aangepakt.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. en

Amendement 73
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
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van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met het antwoord van Europa 
op de crisis als gevolg van COVID-19 en 
moet ook, gezien de bijzonder ernstige 
gevolgen van deze crisis voor bepaalde 
Europese industriële sectoren en 
bedrijfstakken, de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie 
ondersteunen, waarbij tegelijkertijd het 
concurrentievermogen wordt verbeterd, 
innovatie wordt gestimuleerd, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen worden 
bevorderd en ongelijkheden en regionale 
verschillen worden aangepakt.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. sk

Amendement 74
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
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naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen en 
de productiviteit worden verbeterd, 
innovatie wordt gestimuleerd, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen worden 
bevorderd en ongelijkheden en regionale 
verschillen worden aangepakt om een 
evenwichtige economische, sociale en 
territoriale ontwikkeling in Europa te 
garanderen.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. fr

Amendement 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, die 
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tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

gebruik maakt van innovatie en 
technologie, waarbij tegelijkertijd het 
concurrentievermogen wordt verbeterd, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
worden ondersteund, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd, in de 
jeugd wordt geïnvesteerd en ongelijkheden 
en regionale verschillen worden aangepakt.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. fr

Amendement 76
Evelyn Regner

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van een gezonde 
economie in overeenstemming met de 
SDG’s13. Het werkgelegenheidsbeleid en 
het op een magische veelhoek gebaseerde, 
welvaartgerichte economische beleid van 
de Unie en de lidstaten moeten hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
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ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. en

Amendement 77
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet worden 
geheroriënteerd om enerzijds het hoofd te 
bieden aan de noodsituatie op het gebied 
van de gezondheid die verschillende 
lidstaten nog steeds ernstig treft, en 
anderzijds om Europese bedrijven, met 
name kmo’s en zelfstandigen, te 
beschermen. Ook wordt ernaar gestreefd 
het concurrentievermogen te verbeteren, 
innovatie te stimuleren, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen te 
bevorderen en ongelijkheden en regionale 
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verschillen aan te pakken.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. es

Amendement 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame, inclusieve en digitale economie, 
waarbij opwaartse sociale convergentie 
wordt verzekerd en tegelijkertijd het 
concurrentievermogen wordt verbeterd, 
innovatie wordt gestimuleerd, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen worden 
bevorderd en ongelijkheden en regionale 
verschillen worden aangepakt.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.
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Or. fr

Amendement 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen worden bevorderd en 
ongelijkheden en regionale verschillen 
worden aangepakt.

(5) In het Europees semester worden de 
verschillende instrumenten gecombineerd 
in een overkoepelend kader voor een 
geïntegreerde multilaterale coördinatie van 
het economisch en werkgelegenheidsbeleid 
en geïntegreerd multilateraal toezicht op 
dat beleid. Bij het streven naar ecologische 
duurzaamheid, productiviteit, eerlijkheid 
en stabiliteit eerbiedigt het Europees 
semester de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten, waaronder 
nauwe samenwerking met de sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en andere belanghebbenden. Het draagt bij 
tot de verwezenlijking van de SDG’s13. Het 
economisch en werkgelegenheidsbeleid 
van de Unie en de lidstaten moet hand in 
hand gaan met de overgang van Europa 
naar een klimaatneutrale, ecologisch 
duurzame en digitale economie, waarbij 
tegelijkertijd het concurrentievermogen 
wordt verbeterd, innovatie wordt 
gestimuleerd, sociale rechtvaardigheid, 
sociale inclusie en gelijke kansen worden 
bevorderd en ongelijkheden en regionale 
verschillen worden aangepakt.

__________________ __________________
13 VN-Resolutie A/RES/70/1. 13 VN-Resolutie A/RES/70/1.

Or. pl

Amendement 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
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Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

(6) Klimaatverandering en milieu-
uitdagingen, globalisering, digitalisering 
en demografische verandering 
transformeren de Europese economieën en 
samenlevingen. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken, lessen 
te trekken uit eerdere en huidige crises en 
de bestaande systemen aan te passen om de 
veerkracht en duurzaamheid te vergroten, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, met betrokkenheid van 
de sociale partners op alle niveaus, in 
overeenstemming met het VWEU, en 
vereist een herziening van de bepalingen 
van de Unie betreffende economisch 
bestuur. Deze beleidsmaatregelen moeten 
ervoor zorgen dat duurzame sociale en 
ecologische investeringen worden 
gestimuleerd, dat opnieuw wordt ingezet 
op goed gefaseerde structurele 
hervormingen die de 
openbaredienstverlening, de sociale 
bescherming, de sociale dialoog, de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
waarbij verantwoorde fiscale flexibiliteit 
wordt toegepast overeenkomstig de 
algemene ontsnappingsclausule die is 
geactiveerd bij besluit van de Raad van 23 
maart 2020. In de toepassingstermijn van 
de algemene ontsnappingsclausule moet 
rekening worden gehouden met de 
omvang, de ernst en de symmetrische aard 
van de gezondheids- en economische 
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crisis en met de duur van de effecten 
ervan, en zou gepaard moeten gaan met 
een substantiële herziening van het 
stabiliteits- en groeipact, dat ongeschikt is 
gebleken om te reageren op zowel 
symmetrische als asymmetrische 
economische schokken. Maatregelen aan 
zowel vraag- als aanbodzijde moeten 
worden gecombineerd, waarbij moet 
worden gekeken naar de effecten op het 
milieu, de werkgelegenheid en de 
samenleving.

Or. en

Amendement 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met 
de nauwe onderlinge afhankelijkheid van 
de economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 

(6) De COVID-19-pandemie, 
klimaatverandering en milieugerelateerde 
uitdagingen, globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen. 
De lidstaten moeten, rekening houdend 
met de nauwe onderlinge afhankelijkheid 
van de economieën, de arbeidsmarkten en 
het daarmee samenhangende beleid, de 
mogelijkheid hebben om de maatregelen 
te nemen die nodig zijn om armoede en 
sociale uitsluiting uit te roeien, waarbij zij 
de volksgezondheid ten volle beschermen 
en volledige werkgelegenheid tot stand 
brengen. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, alsook een herziening 
van de bepalingen van de Unie betreffende 
economisch bestuur. Deze 
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sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat ecologische en sociale investeringen en 
investeringen in de openbare 
gezondheidszorg worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op hervormingen 
die de universele toegang tot medische 
behandelingen, de bescherming tegen 
armoede en sociale uitsluiting, de 
volledige bescherming van het milieu en 
duurzame ontwikkeling waarborgen, en 
bovendien de productiviteit, de 
economische, sociale en territoriale cohesie 
en de opwaartse convergentie van de 
sociale en arbeidsvoorwaarden 
verbeteren. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de noodzaak om uiterlijk 
tegen 2050 klimaatneutraliteit te 
verwezenlijken.

Or. it

Amendement 82
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
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nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, 
dat opnieuw wordt ingezet op goed 
gefaseerde structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten een 
onmiddellijke en gecoördineerde respons 
van de lidstaten omvatten op mondiale 
crises zoals de COVID-pandemie die 
negatieve gevolgen kunnen hebben voor 
de arbeidsmarkt, alsook de stimulering 
van duurzame investeringen, een 
hernieuwde sterke inzet op goed 
gefaseerde structurele hervormingen die de 
productiviteit, het concurrentievermogen, 
de economische groei, de sociale en 
territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en het nemen van fiscale 
verantwoordelijkheid. De 
beleidsmaatregelen moeten het gebruik 
van nieuwe technologieën omvatten ter 
ondersteuning van de arbeidsmarkten in 
de lidstaten. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij naar behoren moet 
worden gekeken naar de behoeften van de 
arbeidsmarkt aan de vraag- en 
aanbodzijde en naar de effecten op het 
milieu, de werkgelegenheid en de 
samenleving.

Or. en

Amendement 83
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering transformeren 
de Europese economie en samenleving, 
zoals blijkt uit de COVID-19-crisis. De 
Unie en haar lidstaten moeten 
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factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

samenwerken om deze structurele factoren 
doeltreffend aan te pakken en de bestaande 
systemen zo nodig aan te passen, waarbij 
zij rekening moeten houden met de nauwe 
onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Doeltreffende 
langetermijnmaatregelen zijn ook nodig 
om de impact van de crisis te verzachten 
en te voorzien in financiële bijstand voor 
ondernemingen, non-profitorganisaties en 
liefdadigheidsinstellingen, alsook voor 
huishoudens, met inbegrip van 
huishoudens die een groter risico op 
armoede lopen. Maatregelen aan zowel 
vraag- als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

Or. sk

Amendement 84
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 

(6) De arbeidsmarkten zijn vanwege 
de digitalisering en de introductie van 
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globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te 
passen, waarbij zij rekening moeten 
houden met de nauwe onderlinge 
afhankelijkheid van de economieën en 
arbeidsmarkten van de lidstaten en het 
daarmee samenhangende beleid. Dit 
vereist gecoördineerde, ambitieuze en 
doeltreffende beleidsmaatregelen op zowel 
Unie- als nationaal niveau, in 
overeenstemming met het VWEU en de 
bepalingen van de Unie betreffende 
economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, 
dat opnieuw wordt ingezet op goed 
gefaseerde structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën volledig in 
transformatie. Er is sprake van een 
revolutie van vaardigheden waarbij de 
kloof tussen vraag en aanbod van 
getalenteerde, goed gekwalificeerde 
arbeidskrachten steeds groter wordt. Het 
is van belang dat de lidstaten een strategie 
voor de uitbreiding en verdere 
ontwikkeling van het aanbod van 
hooggekwalificeerde werknemers 
uitwerken. Daarnaast moeten de lidstaten 
structurele hervormingen uitvoeren die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren. 
Maatregelen aan zowel vraag- als 
aanbodzijde moeten worden gecombineerd, 
waarbij moet worden gekeken naar de 
effecten op het milieu, de werkgelegenheid 
en de samenleving.

Or. de

Amendement 85
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering, almede de 
gevolgen van de COVID-19-crisis, zullen 
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transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

de Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen en dat de arbeidsmarkt en de 
bedrijven die zwaar werden getroffen door 
de COVID-19-crisis worden ondersteund. 
Maatregelen aan zowel vraag- als 
aanbodzijde moeten worden gecombineerd, 
waarbij moet worden gekeken naar de 
effecten op het milieu, de werkgelegenheid 
en de samenleving.

Or. fr

Amendement 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
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Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, het 
scheppen van duurzame banen, de sociale 
en territoriale cohesie, de opwaartse 
sociale convergentie, de bestrijding van 
armoede en onzekerheid, alsook de 
veerkracht verbeteren, en dat fiscale 
verantwoordelijkheid wordt genomen. 
Maatregelen aan zowel vraag- als 
aanbodzijde moeten worden gecombineerd, 
waarbij moet worden gekeken naar de 
effecten op het milieu, de werkgelegenheid 
en de samenleving.

Or. fr

Amendement 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
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demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

demografische verandering transformeren 
de Europese economieën en samenlevingen 
ingrijpend. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
sociale convergentie, de bestrijding van 
armoede en onzekerheid, alsook de 
veerkracht verbeteren, en dat fiscale 
verantwoordelijkheid wordt genomen. 
Maatregelen aan zowel vraag- als 
aanbodzijde moeten worden gecombineerd, 
waarbij moet worden gekeken naar de 
effecten op het milieu, de werkgelegenheid 
en de samenleving.

Or. fr

Amendement 88
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Klimaatverandering en 
milieugerelateerde uitdagingen, 
globalisering, digitalisering en 
demografische verandering zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 

(6) Sociaaleconomische uitdagingen, 
digitalisering en demografische 
verandering, waaronder de problemen van 
ontvolking en bevolkingsspreiding 
waarmee veel Europese plattelandsregio’s 
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transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

worden geconfronteerd, zullen de 
Europese economieën en samenlevingen 
transformeren. De Unie en haar lidstaten 
moeten samenwerken om deze structurele 
factoren doeltreffend aan te pakken en de 
bestaande systemen zo nodig aan te passen, 
waarbij zij rekening moeten houden met de 
nauwe onderlinge afhankelijkheid van de 
economieën en arbeidsmarkten van de 
lidstaten en het daarmee samenhangende 
beleid. Dit vereist gecoördineerde, 
ambitieuze en doeltreffende 
beleidsmaatregelen op zowel Unie- als 
nationaal niveau, in overeenstemming met 
het VWEU en de bepalingen van de Unie 
betreffende economisch bestuur. Deze 
beleidsmaatregelen moeten ervoor zorgen 
dat investeringen worden gestimuleerd, dat 
opnieuw wordt ingezet op goed gefaseerde 
structurele hervormingen die de 
productiviteit, de economische groei, de 
sociale en territoriale cohesie, de opwaartse 
convergentie en de veerkracht verbeteren, 
en dat fiscale verantwoordelijkheid wordt 
genomen. Maatregelen aan zowel vraag- 
als aanbodzijde moeten worden 
gecombineerd, waarbij moet worden 
gekeken naar de effecten op het milieu, de 
werkgelegenheid en de samenleving.

Or. es

Amendement 89
Peter Lundgren

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten 
bijdragen tot goed werkende en billijke 

Schrappen
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arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen 
en rechten zijn de leidraad voor onze 
strategie om ervoor te zorgen dat de 
overgang naar klimaatneutraliteit en 
ecologische duurzaamheid, de 
digitalisering en de demografische 
verandering op sociaal rechtvaardige en 
eerlijke wijze plaatsvinden. De pijler 
vormt een referentiekader om de 
prestaties op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied van de lidstaten 
te monitoren, hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te stimuleren 
en om het sociale en het marktelement in 
de moderne economie te verzoenen, onder 
meer door de sociale economie te 
bevorderen.
__________________
14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10.

Or. en

Amendement 90
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
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billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze 
strategie om ervoor te zorgen dat de 
overgang naar klimaatneutraliteit en 
ecologische duurzaamheid, de 
digitalisering en de demografische 
verandering op sociaal rechtvaardige en 
eerlijke wijze plaatsvinden. De pijler 
vormt een referentiekader om de 
prestaties op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied van de lidstaten 
te monitoren, hervormingen op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau te stimuleren 
en om het sociale en het marktelement in 
de moderne economie te verzoenen, onder 
meer door de sociale economie te 
bevorderen.

billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De Commissie 
moet het subsidiarieitsbeginsel in acht 
nemen. De Europese pijler van sociale 
rechten mag niet leiden tot een 
harmonisering en uniformering van het 
sociale beleid van de lidstaten in de 
verschillende gebieden.

__________________ __________________
14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10. 14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10.

Or. de

Amendement 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
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bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen.

bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen. De uitvoering 
van de beginselen van de pijler zal helpen 
om de economische en sociale gevolgen 
van de COVID-19-crisis te verzachten en 
om de samenleving en de economie 
veerkrachtiger en inclusiever uit de crisis 
te laten komen.

__________________ __________________
14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10. 14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10.

Or. en

Amendement 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
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billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen.

billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader (met een bijzondere 
verwijzing naar de impact van de crisis als 
gevolg van COVID-19) om de prestaties 
op sociaal en werkgelegenheidsgebied van 
de lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen.

__________________ __________________
14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10. 14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10.

Or. pl

Amendement 93
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
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om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen.

om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen en ons Europese 
sociale model te ontwikkelen.

__________________ __________________
14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10. 14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10.

Or. en

Amendement 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
om ervoor te zorgen dat de overgang naar 
klimaatneutraliteit en ecologische 

(7) Het Europees Parlement, de Raad 
en de Commissie hebben een 
interinstitutionele afkondiging van de 
Europese pijler van sociale rechten 
ondertekend14. De pijler omvat twintig 
beginselen en rechten die moeten bijdragen 
tot goed werkende en billijke 
arbeidsmarkten en 
socialezekerheidsstelsels, die zijn 
onderverdeeld in drie categorieën: gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, 
billijke arbeidsvoorwaarden, en sociale 
bescherming en inclusie. De beginselen en 
rechten zijn de leidraad voor onze strategie 
en dienen concreet te worden ingevuld om 
ervoor te zorgen dat de overgang naar 
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duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen.

klimaatneutraliteit en ecologische 
duurzaamheid, de digitalisering en de 
demografische verandering op sociaal 
rechtvaardige en eerlijke wijze 
plaatsvinden. De pijler vormt een 
referentiekader om de prestaties op sociaal 
en werkgelegenheidsgebied van de 
lidstaten te monitoren, hervormingen op 
nationaal, regionaal en lokaal niveau te 
stimuleren en om het sociale en het 
marktelement in de moderne economie te 
verzoenen, onder meer door de sociale 
economie te bevorderen.

__________________ __________________
14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10. 14 PB C 428 van 13.12.2017, blz. 10.

Or. fr

Amendement 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Bij de formulering van 
crisisrespons- en crisisherstelmaatregelen 
en arbeidsmarkthervormingen, zoals de 
nationale loonvormingsmechanismen, moet 
een passende en betekenisvolle sociale 
dialoog plaatsvinden die de nationale 
praktijk inzake de arbeidsverhoudingen 
eerbiedigt en versterkt en de gelegenheid 
biedt om sociaaleconomische vraagstukken 
uitvoerig te bekijken: de verbetering van de 
duurzaamheid, het concurrentievermogen, 
innovatie, het scheppen van banen, het 
beleid inzake een leven lang leren en 
opleiding, de arbeidsvoorwaarden, 
volksgezondheid en inclusie alsmede het 
reële inkomen. De lidstaten moeten 
daarom de sociale partners en collectieve 
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onderhandelingen eerbiedigen en 
versterken en maatregelen nemen om de 
dekking van de collectieve 
onderhandelingen uit te breiden.

Or. en

Amendement 96
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen. De 
lidstaten moeten hun beleid voortzetten en 
inspanningen blijven leveren om 
onnodige administratieve rompslomp die 
een last legt op de 
arbeidsmarkthervormingen, weg te nemen 
teneinde de veranderende Europese 
arbeidsmarkt veerkrachtiger en 
duurzamer te maken.

Or. en

Amendement 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, de groei, innovatie, 
het scheppen van banen, het beleid inzake 
een leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen. Deze 
hervormingen moeten een bepaalde mate 
van flexibiliteit van de arbeidsmarkt 
verzekeren en moeten voor de Europese 
werknemers een billijk loon, een 
behoorlijke levensstandaard en een 
systeem van adequate sociale 
bescherming voor iedereen garanderen.

Or. fr

Amendement 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
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arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen. De 
lidstaten en de Unie moeten tot actie 
overgaan om een hoge mate van 
vertegenwoordiging door vakbonden en 
werkgeversorganisaties te bevorderen als 
manier om de sociale dialoog te 
versterken.

Or. en

Amendement 99
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd, waarbij de prioriteit 
wordt gegeven aan onderhandelingen op 
bedrijfsniveau, zodat bedrijven, met name 
kmo’s en zelfstandigen, zich aan hun 
eigen realiteit kunnen aanpassen en de 
gelegenheid worden geboden om 
sociaaleconomische vraagstukken uitvoerig 
te bekijken: de verbetering van de 
duurzaamheid, het concurrentievermogen, 
innovatie, het scheppen van banen, het 
beleid inzake een leven lang leren en 
opleiding, de arbeidsvoorwaarden, 
volksgezondheid en inclusie alsmede het 
reële inkomen.

Or. es

Amendement 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de maatregelen ter 
bestrijding van armoede, discriminatie en 
onzekere arbeidsvoorwaarden, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van hoogwaardige banen, het 
beleid inzake een leven lang leren en 
opleiding, de arbeidsvoorwaarden, 
onderwijs en vaardigheden, 
volksgezondheid, veiligheid en gezondheid 
op het werk en inclusie alsmede het reële 
inkomen.

Or. it

Amendement 101
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Het subsidiariteitsbeginsel zoals 
gedefinieerd in het Verdrag betreffende de 
Europese Unie moet in acht worden 
genomen. Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
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inclusie alsmede het reële inkomen.

Or. en

Amendement 102
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, het beleid inzake een 
leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

(8) Bij arbeidsmarkthervormingen, 
zoals de nationale 
loonvormingsmechanismen, moet de 
nationale praktijk inzake sociale dialoog 
worden gevolgd en de gelegenheid worden 
geboden om sociaaleconomische 
vraagstukken uitvoerig te bekijken: de 
verbetering van de duurzaamheid, het 
concurrentievermogen, innovatie, het 
scheppen van banen, de inclusie van 
personen met een handicap en andere 
achtergestelde groepen, het beleid inzake 
een leven lang leren en opleiding, de 
arbeidsvoorwaarden, volksgezondheid en 
inclusie alsmede het reële inkomen.

Or. sk

Amendement 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de crisisrespons en 
toekomstige transformaties eerlijk en 
sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij nog 
sterker moet worden gestreefd naar een 
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samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

meer inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden beëindigd. Iedereen moet in staat 
worden gesteld om ten volle bij te dragen 
aan de samenleving, moet gelijke kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden uitgeroeid, met name door 
te zorgen voor passende sociale 
investeringen en de Europese 
kindergarantie in te stellen, ervoor te 
zorgen dat de arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, onder meer door de 
onverwijlde oprichting van een permanent 
Europees herverzekeringsstelsel voor 
werkloosheid (zoals voorzien in het 
werkprogramma van de Commissie), en 
door alle belemmeringen voor onderwijs, 
opleiding en arbeidsparticipatie weg te 
nemen en door in onderwijs en opvang 
voor jonge kinderen en levenslang leren te 
investeren. Tijdige en gelijke toegang tot 
openbare diensten voor gezondheidszorg 
en sociale hulpverlening, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De COVID-19-crisis 
heeft ook laten zien dat veel 
laaggeschoolde werknemers onmisbaar 
zijn voor de basiswerking van de 
economie. Maar al te vaak krijgen zij te 
weinig betaald en hebben zij onzekere 
arbeidsvoorwaarden. De lidstaten moeten 
het Europese sociale model verder 
versterken door ervoor te zorgen dat alle 
werknemers beschikken over dezelfde 
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rechten en fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
veilige en gezonde werkplek, en een 
fatsoenlijk loon krijgen. Bovendien 
moeten de lidstaten nulurencontracten en 
schijnzelfstandigheid verbieden en ervoor 
zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
werknemers niet in een onzekere 
arbeidssituatie plaatsen.

Or. en

Amendement 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
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gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken. Deze nieuwe 
vormen van werk, waaronder 
platformwerk, bieden niet alleen talrijke 
kansen op het gebied van inzetbaarheid 
en toegang tot de arbeidsmarkt, maar 
brengen eveneens uitdagingen met zich 
mee op het gebied van billijke 
arbeidsvoorwaarden en toegang tot 
sociale bescherming.

Or. fr

Amendement 105
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
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sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
grensoverschrijdende mobiliteit van 
lerenden en werkenden naar behoren 
wordt ondersteund en dat 
(administratieve) belemmeringen worden 
weggenomen om het makkelijker te 
maken om aan het werk te gaan in een 
andere lidstaat. Tijdige en gelijke toegang 
tot betaalbare gezondheidszorg, met 
inbegrip van preventie en 
gezondheidsbevordering, is in de 
vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

Or. en

Amendement 106
Tomáš Zdechovský

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk, 
evenwichtig en sociaal rechtvaardig 
verlopen, waarbij nog sterker moet worden 
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een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

gestreefd naar een inclusieve en 
veerkrachtige samenleving waarin mensen 
niet alleen worden beschermd, maar ook in 
staat worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt en de balans tussen 
werk en privéleven moet worden 
geëerbiedigd en worden nagestreefd in het 
beleid van de Unie en van de lidstaten. 
Iedereen moet kansen en mogelijkheden 
krijgen, en armoede en sociale uitsluiting 
(ook van kinderen) moeten worden 
verminderd, met name door ervoor te 
zorgen dat de arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

Or. en

Amendement 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen en 
personen met een handicap) moeten 
worden beëindigd, met name door ervoor 
te zorgen dat de arbeidsmarkten op een 
doeltreffende en inclusieve manier 
functioneren en dat de 
socialebeschermingsstelsels betere 
bescherming bieden, door belemmeringen 
voor onderwijs, opleiding en 
arbeidsparticipatie weg te nemen en door 
in onderwijs en opvang voor jonge 
kinderen te investeren. Tijdige en gelijke 
toegang tot betaalbare gezondheidszorg, 
met inbegrip van preventie en 
gezondheidsbevordering, is in de 
vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet 
volledig worden benut. Met de opkomst 
van nieuwe economische en 
bedrijfsmodellen op werkplaatsen in de 
Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk 
stabiel zijn, door nieuwe rechten, 
waarborgen en arbeidsvoorwaarden vast 
te stellen om elke vorm van discriminatie, 
onzekere arbeid en uitbuiting te 
bestrijden, en die het Europees sociaal 
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model versterken.

Or. it

Amendement 108
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen, 
personen met een handicap en ander sterk 
achtergestelde groepen, met inbegrip van 
groepen die te maken krijgen met 
meerdere vormen van discriminatie) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
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voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

Or. sk

Amendement 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen, 
personen met een handicap en andere 
achtergestelde groepen) moeten worden 
verminderd, met name door ervoor te 
zorgen dat de arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
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groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

Or. pl

Amendement 110
Guido Reil

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
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de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat de arbeidsverhoudingen 
en arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe 
vormen van werk goed worden 
gereguleerd.

Or. de

Amendement 111
Antonius Manders

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen en 
ouderen) moeten worden verminderd, met 
name door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 
opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
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gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

Or. nl

Amendement 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De lidstaten en de Unie moeten 
ervoor zorgen dat de transformaties eerlijk 
en sociaal rechtvaardig verlopen, waarbij 
nog sterker moet worden gestreefd naar 
een inclusieve en veerkrachtige 
samenleving waarin mensen niet alleen 
worden beschermd, maar ook in staat 
worden gesteld te anticiperen op 
verandering en ermee om te gaan en waarin 
zij actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving en de economie. 
Discriminatie moet in al haar vormen 
worden aangepakt. Iedereen moet kansen 
en mogelijkheden krijgen, en armoede en 
sociale uitsluiting (ook van kinderen) 
moeten worden verminderd, met name 
door ervoor te zorgen dat de 
arbeidsmarkten en de 
socialebeschermingsstelsels doeltreffend 
functioneren, door belemmeringen voor 
onderwijs, opleiding en arbeidsparticipatie 
weg te nemen en door in onderwijs en 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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opvang voor jonge kinderen te investeren. 
Tijdige en gelijke toegang tot betaalbare 
gezondheidszorg, met inbegrip van 
preventie en gezondheidsbevordering, is in 
de vergrijzende samenleving zeer relevant. 
Het potentieel van personen met een 
handicap om bij te dragen tot economische 
groei en sociale ontwikkeling moet verder 
worden benut. Met de opkomst van nieuwe 
economische en bedrijfsmodellen op 
werkplaatsen in de Unie veranderen ook de 
arbeidsverhoudingen. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat arbeidsverhoudingen die 
voortkomen uit nieuwe vormen van werk, 
het Europees sociaal model in stand 
houden en versterken.

Or. en

Amendement 113
Peter Lundgren

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten 
en de Unie, moeten zij worden uitgevoerd 
in partnerschap met alle nationale, 

Schrappen
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regionale en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 114
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Gezien de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie moet het gebruik 
van deze fondsen ook een belangrijke rol 
spelen bij de versterking van diensten, 
zelfs wanneer deze diensten worden 
verleend door non-profitorganisaties of 
liefdadigheidsinstellingen. Hoewel de 
geïntegreerde richtsnoeren gericht zijn tot 
de lidstaten en de Unie, moeten zij worden 
uitgevoerd in partnerschap met alle 
nationale, regionale en lokale autoriteiten, 
in nauwe samenwerking met de 
parlementen, de sociale partners en de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld.
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Or. sk

Amendement 115
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van alle 
beschikbare fondsen, met name van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid en 
sociale investeringen te bevorderen en aan 
te passen aan hun gezondheids- en 
sociaaleconomische behoeften om 
bedrijven en hun werknemers te 
beschermen. De lidstaten zullen werken 
aan de bevordering van sociale inclusie en 
toegankelijkheid, gelijke kansen, alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. es

Amendement 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om stabiele, hoogwaardige 
werkgelegenheid te bevorderen waarbij 
elke werknemer tegen armoede wordt 
beschermd, alsook sociale investeringen, 
sociale inclusie en toegankelijkheid, de bij- 
en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. it

Amendement 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
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landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen, de transitie 
naar een groene en digitale economie te 
begeleiden, alsook de bij- en 
omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden, te bevorderen. Hoewel de 
geïntegreerde richtsnoeren gericht zijn tot 
de lidstaten en de Unie, moeten zij worden 
uitgevoerd in partnerschap met alle 
nationale, regionale en lokale autoriteiten, 
in nauwe samenwerking met de 
parlementen, de sociale partners en de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld.

Or. fr

Amendement 118
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus en andere 
fondsen van de Unie, waaronder het Fonds 
voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
toegankelijkheid te bevorderen alsook de 

(10) Deze geïntegreerde richtsnoeren 
moeten de basis vormen voor 
landspecifieke aanbevelingen die de Raad 
tot de lidstaten kan richten. De lidstaten 
moeten ten volle gebruikmaken van het 
Europees Sociaal Fonds Plus, de Europese 
structuur- en investeringsfondsen en 
andere fondsen van de Unie, waaronder het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
InvestEU, om de werkgelegenheid, sociale 
investeringen, sociale inclusie en 
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bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

toegankelijkheid te bevorderen alsook de 
bij- en omscholingsmogelijkheden voor de 
beroepsbevolking, een leven lang leren en 
een hoogwaardig onderwijs- en 
opleidingsaanbod voor iedereen, met 
inbegrip van digitale geletterdheid en 
vaardigheden. Hoewel de geïntegreerde 
richtsnoeren gericht zijn tot de lidstaten en 
de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in 
partnerschap met alle nationale, regionale 
en lokale autoriteiten, in nauwe 
samenwerking met de parlementen, de 
sociale partners en de vertegenwoordigers 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. fr

Amendement 119
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) De economische en sociale 
crisis in verband met de COVID-19-
uitbraak heeft negatieve gevolgen gehad 
voor de Europese arbeidsmarkten en 
werkgelegenheid. De crisis heeft grote 
gevolgen voor alle werknemers, voor het 
Europees economisch weefsel en voor de 
activiteiten en de financiële situatie van 
ondernemingen. De crisis heeft alle 
marktdeelnemers verzwakt, zowel grote 
ondernemingen als kleine en middelgrote 
ondernemingen, micro-ondernemingen en 
zelfstandigen. Ondernemingen worden 
geconfronteerd met aanzienlijke 
financiële problemen, wat in alle sectoren 
een verhoogd risico op faillissementen 
met zich meebrengt, zowel in de 
landbouwsector als in de toeristische of 
vervoersector, enz. Deze moeilijkheden 
hebben gevolgen voor alle 
toeleveringsketens en brengen in de hele 
Unie miljoenen banen in het gedrang. In 
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dit kader is het aantal werklozen in 
Europa fors toegenomen, waardoor een 
groot deel van de werknemers in een 
onzekere situatie is terechtgekomen. In 
deze context zal er zeer specifieke 
aandacht moeten uitgaan naar de 
veerkracht van de nationale 
werkloosheidsverzekeringsstelsels. De 
crisis zet specifiek druk op het beginsel 
van het vrij verkeer en de mobiliteit van 
grensarbeiders, waarvan Europa er 1,3 
miljoen telt. Het opnieuw invoeren van 
controles aan de binnengrenzen van de 
EU heeft belemmeringen opgeworpen 
voor de mobiliteit van grensarbeiders, 
onder wie veel mensen die in de zorg 
werken, alsook seizoensarbeiders die in de 
landbouwsectoren kwamen werken. Deze 
maatregelen hebben negatieve gevolgen 
gehad voor de werknemers en voor de 
goede werking van particuliere en 
overheidsinstellingen, waardoor een deel 
van de economie is lamgelegd.

Or. fr

Amendement 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Voorstel voor een besluit
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Om de democratische 
besluitvorming te versterken moet het 
Europees Parlement op voet van 
gelijkheid met de Raad worden betrokken 
bij de opstelling van de geïntegreerde 
richtsnoeren.

Or. en
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Amendement 121
Peter Lundgren

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten houden in hun 
werkgelegenheidsbeleid en 
hervormingsprogramma’s, waarover in 
overeenstemming met artikel 148, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie verslag wordt 
gedaan, rekening met de richtsnoeren in de 
bijlage.

De lidstaten kunnen in hun 
werkgelegenheidsbeleid en 
hervormingsprogramma’s, waarover in 
overeenstemming met artikel 148, lid 3, 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie verslag wordt 
gedaan, rekening houden met de 
richtsnoeren in de bijlage.

Or. en

Amendement 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtsnoeren inzake 
werkgelegenheid worden uiterlijk een jaar 
na de aanneming ervan herzien om ze 
beter af te stemmen op de effecten van de 
COVID-19-uitbraak teneinde een snel 
economisch en sociaal herstel te 
ondersteunen en beter te reageren op 
toekomstige crises.

Or. en

Amendement 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Voorstel voor een besluit
Artikel 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 2 bis
De lidstaten verzoeken de Commissie zo 
snel mogelijk een nieuw voorstel voor een 
besluit betreffende de richtsnoeren voor 
het werkgelegenheidsbeleid in te dienen 
dat rekening houdt met de COVID-19-
crisis en haar gevolgen op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied.

Or. fr

Amendement 124
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

In de context van de COVID-19-crisis 
moeten de Commissie en de lidstaten op 
gecoördineerde wijze handelen om de 
toegang tot krediet te vergemakkelijken, 
met name voor kmo’s en zelfstandigen. 
Daartoe zullen de prioriteiten van de 
structuurfondsen en het MFK worden 
geheroriënteerd om permanente sluiting 
van levensvatbare bedrijven te voorkomen 
en te focussen op toekomstig economisch 
herstel. Ook moeten ze alle werknemers 
van de getroffen bedrijven ondersteunen. 
De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen die de 
continuïteit van bedrijfsactiviteiten 
mogelijk maakt om de bestaande 
werkgelegenheid te behouden, het 
scheppen van nieuwe banen te 
vereenvoudigen en investeringen in het 
scheppen van hoogwaardige banen te 
vergemakkelijken en ondersteunen. Om dit 
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te bereiken, moeten zij de belemmeringen 
wegnemen waar bedrijven bij het werven 
van personeel tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de 
continuïteit, oprichting en groei van micro-
, kleine en middelgrote ondernemingen 
ondersteunen, onder andere via toegang tot 
financiering. De lidstaten moeten actief de 
ontwikkeling van de sociale economie 
stimuleren, sociale innovatie en 
ondernemingen in de sociale economie 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

Or. es

Amendement 125
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap, ook van vrouwen en 
jongeren, en echte zelfstandige arbeid 
bevorderen en vooral de oprichting en 
groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. Kleine 
en middelgrote ondernemingen vormen de 
ruggengraat van de Europese economie 
en zij moeten worden ondersteund in de 
transitie naar een meer digitale en 
groenere economie. Bij het uitwerken van 
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en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

het overheidsbeleid dienen de lidstaten 
rekening te houden met de 
sociaaleconomische gevolgen van het 
beleid voor kleine en middelgrote 
ondernemingen. De lidstaten moeten actief 
de ontwikkeling van de sociale economie 
stimuleren, sociale innovatie en sociale 
ondernemingen bevorderen en innovatieve 
vormen van werk aanmoedigen die, met 
name in strategische sectoren met een 
groot groeipotentieel, kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

Or. fr

Amendement 126
Miriam Lexmann

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren. In het licht van de COVID-19-
pandemie moeten de lidstaten de 
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transformatie van Europese 
ondernemingen steunen bij het zorgen 
voor zelfvoorzienendheid ten aanzien van 
beschermingsmiddelen en medische 
apparatuur en daarmee de weerbaarheid 
van de Europese Unie tegen crises op het 
gebied van de volksgezondheid verbeteren.

Or. sk

Amendement 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage 1 – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij hoge sociale, ecologische en 
arbeidsnormen garanderen, bevorderen 
dat bedrijven hun personeel voor 
onbepaalde tijd in dienst nemen, 
verantwoord ondernemerschap en echte 
zelfstandige arbeid bevorderen en vooral 
de oprichting en groei van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen 
ondersteunen, onder andere via toegang tot 
financiering. De lidstaten moeten actief de 
ontwikkeling van de circulaire en sociale 
economie stimuleren, ecologische, digitale 
en sociale innovatie en sociale en groene 
ondernemingen bevorderen en innovatieve 
vormen van werk aanmoedigen voor een 
snelle, sociaal rechtvaardige transitie 
naar klimaatneutraliteit tegen uiterlijk 
2050, die kwalitatief hoogwaardige 
werkgelegenheid scheppen en sociale en 
ecologische voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

Or. it
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Amendement 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in de instandhouding van 
het huidige werkgelegenheidsniveau 
vergemakkelijken en ondersteunen in het 
licht van de COVID-19-pandemie, 
aangezien een stijgende werkloosheid een 
van de meest dringende problemen blijkt 
in de EU-lidstaten. Het scheppen van 
hoogwaardige banen blijft een belangrijke 
uitdaging. Om dit te bereiken, moeten zij 
de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, ondernemerschap en 
zelfstandige arbeid bevorderen en vooral 
de oprichting en groei van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen 
ondersteunen, onder andere via toegang tot 
financiering. De lidstaten moeten actief de 
ontwikkeling van de sociale economie 
stimuleren, sociale innovatie en sociale 
ondernemingen bevorderen en innovatieve 
vormen van werk aanmoedigen die 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
scheppen en sociale voordelen op lokaal 
niveau opleveren.

Or. en

Amendement 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeren in steunmaatregelen om de 
werkgelegenheid te behouden en alle 
soorten werknemers te beschermen, met 
name werknemers met een onzekere of 
niet-standaard arbeidsovereenkomst, 
grensoverschrijdende werknemers en 
zelfstandigen, alsook in het scheppen van 
duurzame hoogwaardige banen voor alle 
vaardighedenniveaus en economische 
sectoren. Om dit te bereiken, moeten zij 
volledige werkgelegenheid bevorderen, 
verantwoord ondernemerschap en echte 
zelfstandige arbeid bevorderen en vooral 
de oprichting en groei van micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen 
ondersteunen, onder andere via toegang tot 
financiering. De lidstaten moeten actief de 
ontwikkeling van de sociale economie 
stimuleren, sociale innovatie en sociale 
ondernemingen bevorderen en innovatieve 
vormen van werk aanmoedigen die 
kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid 
scheppen en sociale voordelen op lokaal 
niveau opleveren.

Or. en

Amendement 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het behouden of werven van 
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tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

personeel tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en hun duurzaamheid 
versterken, en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

Or. en

Motivering

In het licht van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan voor de economie en de 
arbeidsmarkt vormt niet alleen de werving van personeel, maar ook het behoud van de 
huidige arbeidsplaatsen een uitdaging. Volgens ons is niet alleen de ontwikkeling van de 
sociale economie en het bevorderen van sociale ondernemingen, maar ook het verduurzamen 
ervan van cruciaal belang om hun levensvatbaarheid en doeltreffende en duurzame werking 
op lange termijn te waarborgen. Naast innovatieve arbeidsvormen leveren ook de 
ontwikkeling van de sociale economie en de stimulering van sociale innovatie sociale 
voordelen op.

Amendement 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
arbeid bevorderen en vooral de oprichting 

In het licht van de COVID-19-crisis 
moeten de lidstaten actief een duurzame 
sociale markteconomie bevorderen en 
investeringen in het scheppen van 
hoogwaardige banen vergemakkelijken en 
ondersteunen. Om dit te bereiken, moeten 
zij de belemmeringen wegnemen waar 
bedrijven bij het werven van personeel 
tegenaan lopen, verantwoord 
ondernemerschap en echte zelfstandige 
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en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

arbeid bevorderen en vooral de oprichting 
en groei van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen ondersteunen, onder 
andere via toegang tot financiering. De 
lidstaten moeten actief de ontwikkeling van 
de sociale economie stimuleren, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen 
bevorderen en innovatieve vormen van 
werk aanmoedigen die kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid scheppen 
en sociale voordelen op lokaal niveau 
opleveren.

Or. pl

Amendement 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De COVID-19-crisis heeft talrijke sociale 
gevolgen en gevolgen voor het 
werkgelegenheidsbeleid, en dat zal ook in 
de toekomst zo zijn. Om te reageren op 
deze ongeziene crisis moeten de lidstaten 
de Europese arbeidsmarkt beschermen en 
ontwikkelen, alsmede werken aan een 
grotere Europese solidariteit door de 
meest kwetsbaren te beschermen en 
niemand achter te laten. De lidstaten 
moeten werken aan Europese coördinatie 
om de Europese werknemers en 
ondernemingen te beschermen, met name 
middels een grootscheeps Europees 
herstelplan dat lidstaten de mogelijkheid 
biedt om de meest getroffen sectoren 
rechtstreeks te helpen.
De lidstaten moeten de invoering van 
steunregelingen voor ondernemingen die 
kampen met moeilijkheden en 
liquiditeitstekorten verder ontwikkelen en 
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versterken, met name voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, alsook voor 
werknemers in een 
werktijdverkortingsregeling, om banen en 
lonen, maar ook arbeidsvoorwaarden, te 
garanderen. Alle werknemers moeten 
worden ondersteund, met name diegenen 
wier situatie het meest onzeker is en die 
tijdens de crisis in de frontlinie hebben 
gestaan. De lidstaten moeten de 
gezondheidsautoriteiten aanmoedigen om 
maatregelen in te voeren om te reageren 
op de moeilijke psychologische 
omstandigheden van vele werknemers, om 
de algemene angst en de negatieve 
gevolgen van het sociaal isolement te 
verminderen.
De lidstaten moeten voor werknemers de 
beste omstandigheden op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk 
garanderen. De lidstaten moeten het 
gebruik van telewerk vergemakkelijken en 
daarbij de arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers garanderen.
De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
sociale partners worden betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van dergelijke 
maatregelen. De rechten en banen van 
grensarbeiders, die hard getroffen worden 
door het sluiten van de grenzen, moeten 
worden gegarandeerd.
De lidstaten moeten om te reageren op de 
crisis ruim gebruik maken van alle 
fondsen die zij ter beschikking hebben, 
zoals het Europees Sociaal Fonds en het 
Fonds voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen. De veiligheid op het werk, de 
ondersteuning van de meest behoeftigen 
en het herstel van de economie moeten 
worden verzekerd. De lidstaten moeten 
eveneens hun duurzame investeringen in 
verschillende sectoren, zoals gezondheid 
of onderwijs of de sectoren van de 
toekomst zoals de digitale sector en de 
groene economie, versterken.
De lidstaten moeten zich ertoe verbinden 
ervoor te zorgen dat het herstelplan 
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bijdraagt tot het waarmaken van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, aansluit op de in het kader 
van de Green Deal vastgestelde 
doelstellingen en deel uitmaakt van de 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten.

Or. fr

Amendement 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten moeten volledige 
werkgelegenheid op basis van 
hoogwaardige banen in een duurzame 
economie actief bevorderen door de steun 
uit het ESF + en in voorkomend geval 
andere Unie-instrumenten, zoals 
InvestEU en het Fonds voor een 
rechtvaardige transitie, ten volle te 
benutten. In deze maatregelen moet 
rekening worden gehouden met de 
gevolgen van de COVID-19-crisis.

Or. en

Amendement 134
Margarita de la Pisa Carrión

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 

De belastingdruk op arbeid moet worden 
verlaagd, door bepaalde 
belastingverplichtingen te schrappen en 
het scheppen van nieuwe banen te 
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klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het 
belastingstelsel en moeten de inkomsten 
voor een toereikende sociale bescherming 
en groeibevorderende uitgaven zeker 
gesteld worden.

vergemakkelijken.

Or. es

Amendement 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen om de werkgelegenheid en de 
inclusieve duurzame groei beter te 
ondersteunen en tegelijkertijd te zorgen 
voor volledige afstemming op de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
op de klimaat- en milieudoelstellingen van 
de Europese Green Deal. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

Or. en

Amendement 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd systematisch zijn 
afgestemd op de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling en op de klimaat- 
en milieudoelstellingen, zoals vastgesteld 
in de Green Deal. Daarbij moet rekening 
worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming voor 
iedereen en groeibevorderende uitgaven 
zeker gesteld worden.

Or. fr

Amendement 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Bijlage 2 – richtsnoer 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

De lidstaten moeten inspanningen leveren 
om de belastingdruk op arbeid te 
verminderen en meer op andere bronnen te 
leggen die geen gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid en de duurzame en 
inclusieve ontwikkeling, met volledige 
inachtneming van de klimaat- en 
milieudoelstellingen. Daarbij moeten de 
herverdelingseffecten van het 
belastingstelsel ten goede komen aan de 
armste en kwetsbaarste groepen, en 
moeten de inkomsten voor een toereikende 
sociale bescherming en groeibevorderende 
uitgaven zeker gesteld worden.

Or. it
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Amendement 138
Antonius Manders

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden. De indexering van het 
pensioeninkomen moet in de lidstaten 
worden gegarandeerd.

Or. nl

Amendement 139

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen, de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.
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Or. pt

Amendement 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei en 
die tegelijkertijd zijn afgestemd op de 
klimaat- en milieudoelstellingen. Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het 
herverdelingseffect van het belastingstelsel 
en moeten de inkomsten voor een 
toereikende sociale bescherming en 
groeibevorderende uitgaven zeker gesteld 
worden.

De belastingdruk moet minder op arbeid 
komen te liggen en meer op andere 
bronnen die voordeliger zijn voor de 
werkgelegenheid en de inclusieve groei. 
Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het herverdelingseffect van het 
belastingstelsel en moeten de inkomsten 
voor een toereikende sociale bescherming 
en groeibevorderende uitgaven zeker 
gesteld worden.

Or. en

Amendement 141
Antonius Manders

Voorstel voor een besluit
Bijlage I – richtsnoer 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 

Lidstaten die over nationale mechanismen 
voor het vaststellen van de wettelijke 
minimumlonen beschikken, moeten de 
sociale partners daarbij effectief betrekken 
op een transparante en voorspelbare 
manier, zodat de lonen kunnen worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de 
productiviteit en billijke lonen worden 
vastgesteld die een behoorlijke 
levensstandaard garanderen, waarbij met 
het oog op opwaartse convergentie de 
aandacht vooral uitgaat naar de lagere en 
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middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden.

middeninkomens. Deze mechanismen 
moeten rekening houden met de 
economische prestaties in de verschillende 
regio’s en sectoren. De lidstaten moeten de 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen met het oog op 
loonvorming bevorderen. Met 
inachtneming van de nationale praktijk 
moeten de lidstaten en de sociale partners 
er middels collectieve overeenkomsten of 
adequate wettelijke minimumlonen voor 
zorgen dat alle werknemers recht hebben 
op een adequaat en billijk loon, waarbij zij 
rekening moeten houden met de gevolgen 
voor het concurrentievermogen, het 
scheppen van banen en de armoede onder 
werkenden. Discriminerende praktijken 
zoals lagere minimumlonen voor jongeren 
moeten worden afgeschaft en gelijke 
kansen voor senioren op de arbeidsmarkt 
moeten worden gegarandeerd.

Or. nl


