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Amendement 1
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat het beginsel van 
gelijke behandeling is verankerd in 
artikel 45, lid 2, van het VWEU, waarin 
elke vorm van discriminatie op grond van 
nationaliteit tussen de werknemers van de 
lidstaten op de gebieden werkgelegenheid, 
beloning en overige arbeidsvoorwaarden 
wordt verboden;

Or. en

Amendement 2
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van werknemers een fundamenteel 
beginsel van de Europese Unie is, en van 
wezenlijk belang is voor de goede werking 
van de interne markt;

Or. en

Amendement 3
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 

A. overwegende dat de Unie volgens 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
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Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

Europese Unie een interne markt tot stand 
brengt die ten dienste staat van een sociale 
markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op 
volledige werkgelegenheid en sociale 
vooruitgang, en een hoog niveau van 
bescherming en verbetering van de 
kwaliteit van het milieu;

Or. en

Amendement 4
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

A. overwegende dat volgens artikel 3 
van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie (VEU) de Unie en haar interne 
markt zich onder meer dienen in te zetten 
voor de duurzame ontwikkeling van 
Europa, een sociale markteconomie, 
sociale vooruitgang en de bevordering van 
sociale rechtvaardigheid en bescherming; 
overwegende dat de Unie, overeenkomstig 
artikel 9 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), 
bij de bepaling en de uitvoering van haar 
beleid en optreden rekening dient te 
houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de menselijke 
gezondheid;

Or. en
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Amendement 5
Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

A. overwegende dat de Verdragen de 
primaire wetgeving van de Europese Unie 
zijn en de basis- en grondregels vormen 
voor al het EU-optreden. overwegende dat 
de Unie volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie sociale 
rechtvaardigheid en bescherming dient te 
bevorderen; Krachtens artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet de Unie bij de 
bepaling en de uitvoering van haar beleid 
en optreden rekening houden met de eisen 
in verband met de bevordering van een 
hoog niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid.

Or. en

Amendement 6
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

A. overwegende dat de Unie volgens 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming dient te bevorderen; 
overwegende dat waardeketens in de 
interne markt van de Unie moeten worden 
versterkt om de Europese economie 
minder afhankelijk van invoer te maken, 
wat op de langere termijn, met behulp van 
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passende technologische ontwikkelingen 
en innovatie, de uitvoercapaciteit van de 
economieën van zowel Europa als de 
lidstaten zal versterken, evenals de 
Europese en nationale 
voorzieningszekerheid;

Or. hu

Amendement 7
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

A. overwegende dat de Unie volgens 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie de Unie sociale 
rechtvaardigheid en bescherming dient te 
bevorderen; overwegende dat het beginsel 
van gelijke behandeling is verankerd in 
artikel 45, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, waarin elke vorm van discriminatie 
op grond van nationaliteit tussen de 
Europese werknemers op de gebieden 
werkgelegenheid, beloning en overige 
arbeidsvoorwaarden wordt verboden;

Or. en

Amendement 8
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 

A. overwegende dat de Unie en haar 
interne markt zich volgens artikel 3 van 
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Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

het Verdrag betreffende de Europese Unie 
inzetten voor duurzame ontwikkeling, een 
sociale markteconomie, sociale 
vooruitgang en de bevordering van sociale 
rechtvaardigheid en bescherming;

Or. en

Amendement 9
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. Volgens artikel 3 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie dient de 
Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming te bevorderen.

A. overwegende dat de Unie volgens 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie sociale rechtvaardigheid en 
bescherming en volledige werkgelegenheid 
dient te bevorderen;

Or. it

Amendement 10
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de interne markt 
ten dienste moet staan van de welvaart 
van iedereen, in overeenstemming met de 
in de Europese geschiedenis gewortelde 
en in de Verdragen genoemde sociale 
vooruitgang; overwegende dat 
economische vrijheden niet zo mogen 
worden uitgelegd dat ondernemingen het 
recht hebben die vrijheden te gebruiken 
met als doel of effect om de nationale 
sociale en arbeidswetgeving en -
praktijken te ondermijnen, te ontwijken of 
te omzeilen, of om sociale dumping tot 
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stand te brengen;

Or. en

Amendement 11
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Unie 
krachtens artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie bij de bepaling en de uitvoering van 
haar beleid en optreden rekening moet 
houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, de waarborging van een 
adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 
een hoog niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de volksgezondheid;

Or. en

Amendement 12
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat een meer 
geïntegreerde en verbonden 
dienstenmarkt nodig is om de 
klimaatverandering aan te pakken; 
overwegende dat economische, 
ecologische en sociale overwegingen op 
voet van gelijkheid moeten worden 
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behandeld om de weg vrij te maken voor 
een duurzame dienstenmarkt zonder 
ecologische en sociale dumping, in 
overeenstemming met de rechtvaardige 
transitie;

Or. en

Amendement 13
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de Europese 
wetgeving met betrekking tot het vrij 
verkeer van personen, werknemers, 
goederen en diensten niet op een 
evenwichtige en gecoördineerde wijze is 
ontwikkeld, en dat er nog veel werk moet 
worden verzet om het vrije verkeer van 
werknemers en met name van 
seizoensarbeiders en 
grensoverschrijdende en gedetacheerde 
werknemers te verbeteren.

Or. it

Amendement 14
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat 27 % van de 
toegevoegde waarde van de 
industrieproducten in de EU wordt 
gegenereerd door diensten en dat 
14 miljoen banen in de dienstensector de 
productie ondersteunen1 bis.
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__________________
1 bis Eva Rytter Synesen en Martin Hvidt 
Thelle, Copenhagen Economics, “Making 
EU Trade in Services Work for All”, 
november 2018.

Or. en

Amendement 15
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de vrijheid van 
vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening zijn opgenomen in het 
VWEU;

Or. es

Amendement 16
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat sociale 
rechtvaardigheid en werknemersrechten 
niet mogen worden ondermijnd door het 
vrije verkeer van diensten op de 
eengemaakte markt; overwegende dat 
zowel ecologische als sociale 
overwegingen in aanmerking moeten 
worden genomen om een duurzame 
dienstenmarkt vrij van ecologische 
dumping en oneerlijke concurrentie tot 
stand te brengen en zo de weg vrij te 
maken voor een rechtvaardige transitie;
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Or. en

Amendement 17
Dennis Radtke, Cindy Franssen

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de vrije 
dienstverrichting cruciaal is voor de 
eengemaakte markt;

Or. en

Amendement 18
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting 
van de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het 
subsidiariteitsbeginsel. Digitalisering kan 
de controle en toepassing van de regels 
inzake bescherming van de rechten van 
mobiele werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten zo moet worden uitgevoerd 
dat de rechten en het vrije verkeer van 
werknemers en de sociale bescherming 
gewaarborgd zijn; overwegende dat 
digitalisering de controle en toepassing van 
de regels inzake bescherming van de 
rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 19
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Overweging B
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Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting 
van de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat bij het vrij 
verkeer van diensten de rechten van 
werknemers, de sociale bescherming en het 
subsidiariteitsbeginsel in acht moeten 
worden genomen; overwegende dat 
digitalisering de controle en toepassing van 
de regels inzake bescherming van de 
rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken;

Or. es

Amendement 20
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting 
van de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten, de rechten van werknemers 
en de sociale bescherming op basis van het 
subsidiariteitsbeginsel elkaar 
ondersteunen; overwegende dat 
digitalisering de controle en toepassing van 
de regels inzake bescherming van de 
rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 21
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting van 

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten niet mag leiden tot een 
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de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

aantasting van de rechten van werknemers, 
de sociale bescherming en het 
subsidiariteitsbeginsel; overwegende dat 
digitalisering de controle en toepassing van 
de regels inzake bescherming van de 
rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 22
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting van 
de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten in geen geval mag leiden tot 
een aantasting van de rechten van 
werknemers, de sociale bescherming en het 
subsidiariteitsbeginsel; overwegende dat 
de bescherming en bevordering van 
eerlijke lonen en fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden een cruciale rol 
speelt in de totstandbrenging van een 
goed functionerende, eerlijke en 
duurzame eengemaakte markt voor 
hoogwaardige diensten; overwegende dat 
de vrije dienstverrichting de 
grondrechten, waaronder de sociale 
rechten van werknemers en de 
vakbondsrechten, niet mag ondermijnen; 
overwegende dat voor een volledig 
werkende dienstenmarkt toegang tot 
informatie en monitoring en handhaving 
van de toepasselijke regels, met inbegrip 
van veilige manieren om misstanden te 
melden, onontbeerlijk zijn. overwegende 
dat digitalisering de controle en toepassing 
van de wetgeving inzake bescherming van 
de rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken;
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Or. en

Amendement 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting van 
de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat het vrije verkeer 
van werknemers onontbeerlijk is voor de 
vrije dienstverrichting; overwegende dat 
het vrij verkeer van diensten in geen geval 
mag leiden tot een aantasting van de 
rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel; 
overwegende dat toegang tot informatie 
over de toepasselijke regels en 
doeltreffende naleving, monitoring en 
handhaving, met inbegrip van veilige 
manieren om misstanden te melden, 
onontbeerlijk zijn voor eerlijke mobiliteit; 
overwegende dat digitalisering de controle 
en toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers kan vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 24
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting van 
de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten in geen geval mag leiden tot 
een aantasting van de rechten van 
werknemers, de sociale bescherming, de 
vakbondsrechten waaronder het recht op 
een billijk loon en passende vergoeding, 
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bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

het recht op een evenwicht tussen werk en 
privé, het recht om te beslissen waar en 
wanneer men werkt en het recht op gelijke 
behandeling, alsook het 
subsidiariteitsbeginsel; overwegende dat 
voor een volledig werkende dienstenmarkt 
toegang tot informatie nodig is over de 
toepasselijke regels en over een 
doeltreffende naleving, monitoring en 
handhaving, met inbegrip van veilige 
manieren om misbruik te melden; 
overwegende dat digitalisering de controle 
en toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers kan vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 25
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting van 
de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten in geen geval mag leiden tot 
een aantasting van de rechten van 
werknemers, de sociale bescherming en het 
subsidiariteitsbeginsel; overwegende dat 
digitalisering de controle en toepassing van 
de regels inzake bescherming van de 
rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken en dat deze daarom 
moet worden bevorderd en gebruikt om de 
informatie-uitwisseling en de 
controlesystemen te verbeteren en elke 
vorm van misbruik te bestrijden, alsook 
om werknemers te informeren over de 
voor hen toepasselijke regels;

Or. en
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Amendement 26
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. Het vrij verkeer van diensten mag 
in geen geval leiden tot een aantasting van 
de rechten van werknemers, de sociale 
bescherming en het subsidiariteitsbeginsel. 
Digitalisering kan de controle en 
toepassing van de regels inzake 
bescherming van de rechten van mobiele 
werknemers vergemakkelijken.

B. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten in geen geval mag leiden tot 
een aantasting van de rechten van 
werknemers, de sociale bescherming en het 
subsidiariteitsbeginsel; overwegende dat 
digitalisering de controle en toepassing van 
de regels inzake bescherming van de 
rechten van mobiele werknemers kan 
vergemakkelijken, mits de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens en 
privacy worden nageleefd;

Or. sk

Amendement 27
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de bestaande 
tekortkomingen in de bescherming van 
mobiele en grensoverschrijdende 
werknemers op de interne markt door de 
huidige COVID-19-crisis aan het licht 
zijn gekomen, en dat zijn deze verergerd, 
met name wat betreft hun 
arbeidsvoorwaarden, toegang tot 
gezondheid en veiligheid, sociale 
bescherming, veilig vervoer en 
fatsoenlijke huisvesting die voldoet aan de 
hygiënevoorschriften en de maatregelen 
op het gebied van “social distancing”, 
alsook wat betreft ondersteuning om 
misstanden te melden; overwegende dat in 
de richtsnoeren van de Commissie over 



AM\1208094NL.docx 17/90 PE653.868v01-00

NL

het herstel van het vrije verkeer in het 
kader van COVID-19 de nadruk meer ligt 
op de verlening van veilige diensten aan 
burgers dan op de waarborging van 
veilige arbeidsomstandigheden voor 
werknemers die diensten verrichten; 
overwegende dat het feit dat hun 
werkgevers de vrijheid van 
dienstverrichting uit hoofde van het EU-
recht hebben uitgeoefend, niet betekent 
dat werknemers tijdens de crisis aan hun 
lot mogen worden overgelaten;

Or. en

Amendement 28
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van diensten niet ten koste mag gaan van 
het recht van werknemers om zich te laten 
vertegenwoordigen, waaronder het recht 
om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze af te sluiten en te handhaven, en 
om collectieve acties te ondernemen, en 
geen afbreuk mag doen aan de autonomie 
van de sociale partners wanneer zij deze 
grondrechten uitoefenen ten behoeve van 
sociale belangen en de bescherming van 
werknemers; overwegende dat mobiliteit 
alleen eerlijk en duurzaam kan zijn 
wanneer werknemers, hun 
vertegenwoordigers en vakbonden, alsook 
de belangen van de werkgevers en hun 
jarenlange expertise daarin, centraal 
staan om ervoor te zorgen dat de 
basisbehoeften van de samenleving met 
die mobiliteit gediend zijn;

Or. en
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Amendement 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de rol van de 
Europese Arbeidsautoriteit er met name 
in bestaat de doeltreffende, 
samenhangende en efficiënte toepassing 
van de Europese regels te waarborgen en 
toe te zien op de naleving van het 
Unierecht op het gebied van 
arbeidsmobiliteit in het kader van het vrije 
verkeer van werknemers en de vrijheid 
van dienstverlening op de interne markt;

Or. fr

Amendement 30
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat er geen 
systematisch EU-breed 
gegevensverzamelings- of digitaal 
traceringssysteem is opgezet om 
toereikende informatie te verschaffen over 
het totale aantal mobiele, grens- en 
grensoverschrijdende werknemers en 
seizoenarbeiders, of om werknemers in 
staat te stellen gemakkelijk en snel de 
situatie omtrent hun 
socialezekerheidsdekking vast te stellen en 
aanspraak te maken op verschillende 
opgebouwde rechten;

Or. en
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Amendement 31
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de eengemaakte 
markt alleen duurzaam kan zijn en de 
welvaart kan vergroten wanneer wordt 
gewaarborgd dat de uitwisseling van 
goederen en diensten gebaseerd is op 
eerlijke regels inzake sociale zekerheid, 
werknemersrechten, arbeidsvoorwaarden, 
gendergelijkheid en de bescherming van 
consumenten en het milieu;

Or. en

Amendement 32
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van diensten de economische groei 
bevordert door mensen in staat te stellen 
over de grens te reizen, te studeren, te 
winkelen en te werken en door 
ondernemingen in staat te stellen 
werknemers te werven uit een groter 
aanbod van talenten;

Or. en

Amendement 33
Sara Skyttedal
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Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de dienstenmarkt 
voor alle groepen, met name jongeren, 
migranten en langdurig werklozen, een 
toegang tot arbeidsmarktparticipatie 
vormt;

Or. en

Amendement 34
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van diensten eerlijk moet zijn en niet mag 
leiden tot oneerlijke concurrentie;

Or. it

Amendement 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de huidige 
COVID-19-crisis de sociale dumping en 
de onzekere situatie van veel mobiele 
werknemers en de lacunes in de 
uitvoering en handhaving van de 
bestaande wetgeving die hen beschermt, 
heeft blootgelegd en vergroot; 
overwegende dat gedetacheerde 
werknemers in de dienstensector 
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misstanden hebben ondervonden, met 
name wat betreft hun 
arbeidsvoorwaarden, de toegang tot 
veiligheid en gezondheid, sociale 
bescherming, veilig vervoer en 
fatsoenlijke huisvesting;

Or. en

Amendement 36
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van onnodige inbreuken die de 
werkgelegenheid en de welvaart hinderen; 
overwegende dat tijdens de coronacrisis 
op grote schaal inbreuken zijn begaan; 
overwegende dat kmo’s het meest 
kwetsbaar zijn voor dergelijke inbreuken;

Or. en

Amendement 37
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat meer dan 
2,3 miljoen werknemers in een andere 
lidstaat zijn gedetacheerd met het oog op 
dienstverlening;

Or. en
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Amendement 38
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat de 
COVID-19-pandemie een ernstige 
bedreiging vormt voor de 
volksgezondheid, met gevolgen voor de 
gezondheid en het leven van alle personen 
die in de EU verblijven en voor de 
gezondheids- en zorgstelsels in de 
lidstaten; overwegende dat door de 
huidige COVID-19-crisis de bestaande 
tekortkomingen in de bescherming van 
mobiele werknemers, zoals 
grensoverschrijdende en gedetacheerde 
werknemers en seizoensarbeiders, aan het 
licht zijn gekomen, met name wat betreft 
hun arbeidsvoorwaarden, toegang tot 
gezondheid en veiligheid, sociale 
bescherming, veilig vervoer en 
fatsoenlijke huisvesting die in 
overeenstemming is met de voorschriften 
inzake hygiëne en “social distancing”, 
alsook wat betreft steun om misstanden te 
melden; overwegende dat vrouwelijke en 
jonge mobiele werknemers vaak bijzonder 
kwetsbaar zijn;

Or. en

Amendement 39
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quater. overwegende dat de 
grootschalige uitbraak van COVID-19 in 
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slachthuizen in Duitsland, die 
rechtstreeks verband houdt met de slechte 
arbeids- en huisvestingsomstandigheden, 
en het algemene gebruik van 
onderaanbesteding op basis van het vrije 
verkeer van diensten, laten zien welke 
effecten het vrije verkeer van diensten kan 
hebben op de volksgezondheid;

Or. en

Amendement 40
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B quinquies. overwegende dat de huidige 
regels inzake werknemersmobiliteit in de 
Europese Unie fraude en sociale dumping 
mogelijk maken, de werknemersrechten 
ondermijnen en schadelijk zijn voor de 
eerlijke concurrentie tussen de lidstaten;

Or. en

Amendement 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B sexies. overwegende dar bij de 
liberalisering van diensten werd 
aangenomen dat concurrentie gelijk zou 
staan aan betaalbare prijzen en 
hoogwaardiger diensten; overwegende dat 
liberalisering echter vaak resulteert in een 
dominante positie van een zeer klein 
aantal grote ondernemingen, steeds meer 
onzekere dienstverbanden, stijgende 
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kosten voor consumenten en een 
verslechtering van de aangeboden 
diensten;

Or. en

Amendement 42
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging B septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B septies. overwegende dat de 
meerderheid van de werknemers in de 
Europese Unie in dienst is bij een kmo; 
overwegende dat de bescherming van de 
werknemersrechten een prioriteit moet 
zijn voor elk type onderneming en elke 
vorm van arbeid; overwegende dat 
initiatieven gericht op kmo’s en start-ups 
bedrijven geen mogelijkheden mogen 
bieden om de bestaande regels te 
omzeilen, de normen inzake werknemers- 
en consumentenbescherming te verlagen 
of het risico op bedrijfsfraude, criminele 
activiteiten en brievenbusmaatschappijen 
te vergroten; overwegende dat oneerlijke 
concurrentie de voornaamste bron van 
problemen is voor oprechte kmo’s;

Or. en

Amendement 43
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. De mogelijke sociale gevolgen van C. overwegende dat de Unie een 
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het vrij verkeer van diensten vereisen een 
consistent cohesiebeleid en een 
rechtvaardige en geografisch evenwichtige 
Europese industriestrategie.

consistent cohesiebeleid en een 
rechtvaardige en geografisch evenwichtige 
interne markt nodig heeft om de sociale 
gevolgen van het vrije verkeer van 
diensten aan te pakken; overwegende dat 
doeltreffende regelgeving cruciaal is om 
te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, hoogwaardige 
diensten en eerlijke concurrentie;

Or. en

Amendement 44
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. De mogelijke sociale gevolgen van 
het vrij verkeer van diensten vereisen een 
consistent cohesiebeleid en een 
rechtvaardige en geografisch 
evenwichtige Europese industriestrategie.

C. overwegende dat het vrij verkeer 
van diensten, een consistent cohesiebeleid 
en een toekomstgericht EU-industriebeleid 
bijdragen aan het scheppen van banen en 
opwaartse sociale convergentie;

Or. en

Amendement 45
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. De mogelijke sociale gevolgen van 
het vrij verkeer van diensten vereisen een 
consistent cohesiebeleid en een 
rechtvaardige en geografisch evenwichtige 
Europese industriestrategie.

C. overwegende dat de mogelijke 
sociale gevolgen van het vrij verkeer van 
diensten zich zowel voordoen in de regio’s 
van oorsprong (demografische krimp, een 
tekort aan werknemers en vaardigheden, 
minder belastinginkomsten) als in de 
regio’s die mobiele werknemers 
ontvangen (sociale dumping en 
loonconcurrentie); overwegende dat deze 
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gevolgen derhalve een consistent 
cohesiebeleid en een rechtvaardige en 
geografisch evenwichtige Europese 
industriestrategie vereisten dat de sociale 
cohesie moet versterken en zodoende 
bijdraagt aan de bestrijding van sociale 
dumping;

Or. en

Amendement 46
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. De mogelijke sociale gevolgen van 
het vrij verkeer van diensten vereisen een 
consistent cohesiebeleid en een 
rechtvaardige en geografisch evenwichtige 
Europese industriestrategie.

C. overwegende dat de mogelijke 
sociale gevolgen van het vrij verkeer van 
diensten een consistent cohesiebeleid en 
een rechtvaardige en geografisch 
evenwichtige Europese industriestrategie 
vereisen, terwijl het succes van de 
industriële vernieuwing en, op de langere 
termijn, het concurrentievermogen van de 
Europese economie ernstig in gevaar 
komen door de demografische 
achteruitgang in Europese landen;

Or. hu

Amendement 47
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. De mogelijke sociale gevolgen van 
het vrij verkeer van diensten vereisen een 
consistent cohesiebeleid en een 
rechtvaardige en geografisch evenwichtige 

C. overwegende dat de mogelijke 
sociale gevolgen van het vrij verkeer van 
diensten een consistent cohesiebeleid en 
een rechtvaardige en geografisch 
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Europese industriestrategie. evenwichtige Europese industriestrategie 
vereisen, en vereisen dat het vrij verkeer 
van diensten gepaard gaat met 
hoogwaardige arbeidskansen en 
opwaartse sociale convergentie in de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 48
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat het doel van de 
toegankelijkheidsrichtlijn is om bij te 
dragen tot de goede werking van de 
interne markt door de onderlinge 
aanpassing van wetten, regels en 
administratieve bepalingen van de 
lidstaten inzake de vereisten voor de 
toegankelijkheid van bepaalde diensten, 
met name door het wegnemen van 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
bepaalde toegankelijke producten en 
diensten die voortvloeien uit 
uiteenlopende toegankelijkheidseisen in 
de lidstaten, terwijl de vraag naar 
toegankelijke diensten hoog is en het 
aantal personen met een handicap naar 
verwachting aanzienlijk zal toenemen;

Or. hu

Amendement 49
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat oneerlijke 
concurrentie en een race naar de bodem 
tussen de lidstaten op het gebied van 
arbeid, sociale zekerheid en fiscale 
regelgeving, onder meer aan de hand van 
kunstmatige constructies, een obstakel 
blijven vormen voor eerlijke concurrentie 
op basis van hoogwaardige en duurzame 
ontwikkeling, onder meer voor kmo’s; 
overwegende dat initiatieven gericht op 
kmo’s en start-ups bedrijven geen 
mogelijkheden mogen bieden om de 
bestaande regels te omzeilen, de normen 
inzake werknemers- en 
consumentenbescherming te verlagen of 
het risico op bedrijfsfraude, criminele 
activiteiten en brievenbusmaatschappijen 
te vergroten; overwegende dat oneerlijke 
concurrentie de voornaamste bron van 
problemen is voor oprechte kmo’s;

Or. en

Amendement 50
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de door de 
Commissie voorgestelde Europese e-kaart 
voor diensten zou inhouden dat de 
primaire verantwoordelijkheid voor de 
nalevingsprocedure wordt verlegd naar de 
lidstaat van oorsprong, hetgeen indruist 
tegen het gevestigde gastlandbeginsel; 
overwegende dat verschillen tussen 
regelgevingsmodellen op zich niet 
betekenen dat hervormingen nodig zijn; 
overwegende dat veel regelgeving is 
gebaseerd op traditie en ervaring, en dat 
het beginsel van “gelijkwaardigheid” juist 
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gebaseerd is op het feit dat er 
verschillende systemen bestaan;

Or. en

Amendement 51
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat sociale en 
ecologische dumping tussen de lidstaten, 
onder meer via kunstmatige constructies, 
in de eerste plaats ten koste gaat van 
werknemers en consumenten en van 
kmo’s die zich aan de wet houden, en een 
obstakel blijven vormen voor eerlijke 
concurrentie op basis van hoogwaardige 
diensten en duurzame ontwikkeling;

Or. en

Amendement 52
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van diensten, gezien de kwetsbare positie 
van werknemers tijdens de COVID-19-
pandemie, niet mag leiden tot aantasting 
van de arbeidsvoorwaarden en de 
gezondheid en veiligheid van 
werknemers;

Or. en
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Amendement 53
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat bureaucratische 
obstakels de volledige uitvoering van het 
vrije verkeer van beroepsbeoefenaren en 
de erkenning van beroepskwalificaties 
vaak belemmeren;

Or. it

Amendement 54
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de door de 
Commissie voorgestelde herziene 
kennisgevingsprocedure de uitoefening 
van de wet- en regelgevende 
bevoegdheden dusdanig zou belemmeren 
dat een nationale of lokale regel waarmee 
de doelstellingen van de regulering van 
dienstverrichting beter kunnen worden 
gehaald, mogelijk niet langer 
handhaafbaar is; overwegende dat de 
uitvoering van preventieve maatregelen 
waarmee de uitvoering van een 
aangemelde maatregel wordt verboden, de 
interventiemogelijkheden van de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten op een 
ongerechtvaardigde manier zou beperken;

Or. en
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Amendement 55
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat beleid gericht op 
kmo’s en start-ups bedrijven geen 
mogelijkheden mag bieden om de 
bestaande regels te omzeilen, de normen 
inzake werknemers- en 
consumentenbescherming te verlagen of 
het risico op bedrijfsfraude, criminele 
activiteiten en brievenbusmaatschappijen 
te vergroten;

Or. en

Amendement 56
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat het vrije verkeer 
van diensten in overeenstemming moet 
zijn met de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten en geen 
gevolgen mag hebben voor de verdere 
uitvoering van die pijler;

Or. en

Amendement 57
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat verschillen in 
nationale regelgeving en normen niet 
hoofdzakelijk moeten worden gezien als 
belemmeringen voor het vrije verkeer;

Or. en

Amendement 58
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat de 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) in 2019 
is opgericht om de lidstaten en de 
Commissie te coördineren en 
ondersteunen bij de doeltreffende 
toepassing en handhaving van het recht 
van de Unie op het gebied van 
arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de 
sociale zekerheid; overwegende dat de 
ELA naar verwachting tegen 2024 
volledig operationeel zal zijn;

Or. en

Amendement 59
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat het 
essentieel is om het recht van 
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overheidsinstanties en de lidstaten om 
regels uit te vaardigen voor de 
dienstensector, te behouden en te 
verbeteren; overwegende dat de 
eengemaakte markt de normen inzake de 
sociale rechten van werknemers, 
consumenten en milieubescherming niet 
onder druk mag zetten;

Or. en

Amendement 60
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat sociale 
diensten, gezondheidsdiensten en andere 
overheidsdiensten geheel of gedeeltelijk 
zijn uitgezonderd van de dienstenrichtlijn, 
met inachtneming van de speciale 
regelgevingskaders die voor die diensten 
nodig zijn om het algemene belang te 
dienen in overeenstemming met Protocol 
nr. 26 bij en artikel 14 van het VWEU;

Or. en

Amendement 61
Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. betreurt dat in 2018 slechts 3,9 % 
van de EU-burgers in de beroepsleeftijd 
woonachtig was in een andere EU-lidstaat 
dan die waarvan hij/zij staatsburger was; 
vraagt de Commissie en de lidstaten extra 
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inspanningen te leveren om de 
mobiliteitsbelemmeringen voor 
werknemers en bedrijven te verminderen;

Or. en

Amendement 62
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 bis. verzoekt de sociale partners en de 
andere belanghebbenden om hun steentje 
bij te dragen door de regeringen op te 
roepen de Europese dienstensector nieuw 
leven in te blazen;

Or. en

Amendement 63
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1 ter. roept op tot een efficiëntere 
coördinatie op EU-niveau en tot grotere 
inspanningen om de belangrijkste sociale 
uitdagingen op deze gebieden aan te 
pakken, met name de overdraagbaarheid 
van de sociale rechten van mobiele 
werknemers, met behoud van de 
diversiteit van de nationale systemen en 
met inachtneming van de bevoegdheden 
van de lidstaten zoals vastgelegd in de 
Verdragen en van het evenredigheids- en 
het subsidiariteitsbeginsel;

Or. en
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Amendement 64
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het 
kader van het vrij verkeer van diensten te 
allen tijde de rechten van werknemers en 
de sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van mening dat de Europese 
industrie een leidende rol speelt bij de 
productie van hoogwaardige producten en 
diensten en daarbij de hoogste sociale, 
arbeids- en milieunormen handhaaft; 
benadrukt dat in het kader het vrij verkeer 
van diensten te allen tijde de rechten van 
werknemers en de sociale rechten in acht 
moeten worden genomen, terwijl de 
Europese economische bescherming en 
het vrij verkeer van goederen en diensten 
in de interne markt moeten worden 
gehandhaafd op ten minste hetzelfde 
niveau als dat van de pijler van sociale 
rechten en de belangen van de lidstaten 
en Europa ten aanzien van onze 
concurrenten op robuuste wijze moeten 
worden beschermd;

Or. hu

Amendement 65
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor enig 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen; herinnert eraan dat de 
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beginselen van gelijke behandeling en vrij 
verkeer niet alleen gelden voor 
dienstverleners, maar evenzeer voor 
werknemers; benadrukt dat de sociale 
rechten alleen kunnen worden 
gegarandeerd indien de bestaande 
collectieve arbeidsovereenkomsten en 
wetgeving van toepassing zijn, worden 
gehandhaafd en juridisch bindend zijn 
voor dienstverleners in het kader van 
overheidsopdrachten;

Or. en

Amendement 66
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het 
kader van het vrij verkeer van diensten te 
allen tijde de rechten van werknemers en 
de sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. merkt op dat het land van 
bestemming het leidende beginsel is van 
de dienstenrichtlijn en is van mening dat 
deze bepaling niet moet worden gewijzigd; 
is van oordeel dat het vrij verkeer van 
diensten en arbeidsmobiliteit gebaat zijn 
bij de naleving van de regels inzake de 
arbeidsvoorwaarden en de gezondheid en 
veiligheid van mobiele werknemers;

Or. en

Amendement 67
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het 

1. is van oordeel dat in het kader van 
het vrij verkeer van diensten te allen tijde 
de rechten van werknemers en de sociale 
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kader van het vrij verkeer van diensten te 
allen tijde de rechten van werknemers en 
de sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

rechten in acht moeten worden genomen;

Or. it

Amendement 68
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het 
kader van het vrij verkeer van diensten te 
allen tijde de rechten van werknemers en 
de sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat in het kader van 
het vrij verkeer van diensten te allen tijde 
de rechten van werknemers en de sociale 
rechten in acht moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 69
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het 
kader van het vrij verkeer van diensten te 
allen tijde de rechten van werknemers en 
de sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat in het kader van 
het vrij verkeer van diensten te allen tijde 
de rechten van werknemers en de sociale 
rechten in acht moeten worden genomen;

Or. es
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Amendement 70
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen; is van mening dat de mobiliteit 
van werknemers die deze diensten 
verrichten niet alleen vrij maar ook eerlijk 
moet zijn, met name wat betreft gelijke 
rechten, arbeidsvoorwaarden en sociale 
bescherming; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de huidige wetgeving zo te 
wijzigen dat de werknemersrechten boven 
het vrije verkeer van diensten worden 
geplaatst;

Or. en

Amendement 71
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen, waarbij elke vorm van sociale 
en arbeidsdumping moet worden 
bestreden, met name loondumping en 
dumping van arbeidsvoorwaarden en 
gezondheid en veiligheid op het werk – 
een essentieel aspect in het licht van de 
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COVID-19-pandemie;

Or. it

Amendement 72
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen; onderstreept dat de uitvoering 
van de Europese pijler van sociale rechten 
zou bijdragen tot een verbetering van de 
rechten en de bescherming van Europese 
werknemers en bijgevolg tot eerlijke 
mobiliteit binnen de Europese Unie;

Or. en

Amendement 73
Romana Tomc

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om bij de planning en 
tenuitvoerlegging van arbeidswetgeving 
de Europese verdragen nauwlettend na te 
leven; is van oordeel dat niet gekozen moet 
worden voor het oorsprongslandbeginsel 
en dat in het kader van het vrij verkeer van 
diensten te allen tijde de rechten van 
werknemers en de sociale rechten in acht 
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moeten worden genomen;

Or. sl

Amendement 74
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, 
Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. Is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en dat in het kader 
van het vrij verkeer van diensten te allen 
tijde de rechten van werknemers en de 
sociale rechten in acht moeten worden 
genomen.

1. is van oordeel dat niet gekozen 
moet worden voor het 
oorsprongslandbeginsel en benadrukt dat 
in het kader van het vrij verkeer van 
diensten te allen tijde de rechten van 
werknemers en de sociale rechten in acht 
moeten worden genomen;

Or. en

Amendement 75
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat de Uniewetgeving 
met betrekking tot het vrije verkeer van 
diensten op geen enkele wijze afbreuk 
mag doen aan de uitoefening van de 
grondrechten zoals erkend in de lidstaten 
en op Unieniveau, waaronder het recht 
om te staken of andere maatregelen te 
nemen in het kader van de specifieke 
stelsels van arbeidsverhoudingen in de 
lidstaten, in overeenstemming met de 
nationale wetgeving en/of praktijk, noch 
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aan het recht om over collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
en deze te sluiten en te handhaven of om 
collectieve actie te ondernemen in 
overeenstemming met nationale wetgeving 
en/of praktijk.

(Dit moet de eerste paragraaf worden)

Or. en

Amendement 76
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het vrije verkeer van 
diensten, om echt vrij, veilig en eerlijk te 
zijn, in de toekomst gepaard moet gaan 
met meer samenhang op de interne 
markt; wijst in dit verband op het belang 
van overheidsinvesteringen, eerlijke en 
progressieve belastingheffing, 
overheidsuitgaven voor openbare diensten 
en infrastructuur, alsook van sociale, 
werknemers- en vakbondsrechten; dringt 
er bij de Commissie op aan de prioriteiten 
van het toekomstige vrije verkeer van 
diensten in dit verband te herzien;

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om initiatieven te nemen die 
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primair zijn gericht op de bestrijding van 
de schaduweconomie en zwartwerk, 
omdat deze verschijnselen een negatief 
effect hebben op de bescherming van 
werknemers en de mededinging verstoren; 
verzoekt tegelijkertijd dat werkgevers 
worden ondersteund door te zorgen voor 
een voorspelbare en niet-discriminerende 
bedrijfsomgeving, zodat ze voor groei 
kunnen blijven zorgen en banen kunnen 
blijven creëren; 

Or. pl

Amendement 78
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om administratieve rompslomp 
en obstakels bij de toegang tot bepaalde 
gereguleerde beroepen, weg te nemen, en 
beschermde titels die slechts in één EU-
lidstaat bestaan, af te schaffen, alsook 
wettelijke beperkingen voor 
grensoverschrijdende arbeid af te 
schaffen die ongerechtvaardigde 
belemmeringen opwerpen en burgers van 
banen, welvaart en sociale uitkeringen en 
ondernemers van kansen beroven;

Or. en

Amendement 79
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt de noodzaak van goede 
samenwerking tussen de lidstaten met het 
oog op het verzamelen van gegevens over 
mobiele, grens- en grensoverschrijdende 
werknemers en seizoenarbeiders om 
lacunes in de nationale praktijken op te 
vullen, betere toegang te verkrijgen tot 
beschikbare informatie en een 
voorspelbare en toegankelijke interne 
arbeidsmarkt te creëren;

Or. en

Amendement 80
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert eraan dat 
administratieve praktijken en de 
regulering van diensten nodig zijn om 
werknemers, consumenten en het milieu 
te beschermen en ondernemers en 
bedrijven een gelijk speelveld, 
rechtszekerheid en voorspelbaarheid te 
bieden;

Or. en

Amendement 81
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. herhaalt dat hoogwaardige 
werkgelegenheid en hoogwaardige 
diensten Europese regelgeving vereisen, 
onder meer met betrekking tot duurzame 
ontwikkeling, de bescherming van 
werknemers, consumenten en het milieu 
alsmede de kwaliteit van diensten; 
benadrukt dat wetgeving van goede 
kwaliteit een langetermijninvestering is 
waarbij niet alleen de belangen van het 
bedrijfsleven, maar ook de kwaliteit van 
diensten, met inbegrip van de 
bescherming van consumenten, 
werknemers en het milieu, duurzame 
ontwikkeling alsook het algemene 
publieke belang in aanmerking moeten 
worden genomen;

Or. en

Amendement 82
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. meent dat aanvullende nationale 
bepalingen inzake de toegang tot en de 
uitoefening van bepaalde beroepen, met 
het oog op het publieke belang en de 
bescherming van werknemers en/of 
consumenten, geen obstakel vormen voor 
de verdieping van de eengemaakte markt;

Or. en

Amendement 83
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. administratieve praktijken en de 
regulering van diensten zijn 
gerechtvaardigd om werknemers, 
consumenten en het milieu te beschermen 
en ondernemers en bedrijven een gelijk 
speelveld, rechtszekerheid en 
voorspelbaarheid te bieden;

Or. en

Amendement 84
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat bepaalde methoden 
voor het plaatsen van 
overheidsopdrachten in de lidstaten 
obstakels opwerpen voor de deelname op 
gelijke voet van dienstverleners uit andere 
lidstaten, met name voor kmo’s, waardoor 
burgers van banen worden beroofd;

Or. en

Amendement 85
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat een race 
naar de bodem en oneerlijke concurrentie 
tussen de lidstaten op het gebied van 
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arbeid, sociale zekerheid en fiscale 
regelgeving in de hele Europese Unie 
ongerechtvaardigde belemmeringen 
opwerpen voor hoogwaardige en 
duurzame ontwikkeling en burgers van 
banen, consumenten van keuzes en 
ondernemers van kansen beroven; erkent 
wat de freelance-dienstensector betreft dat 
uiteenlopende reguleringsconcepten op 
zichzelf geen belemmering voor de 
verdieping van de interne markt vormen; 
benadrukt dat regelgeving inzake de 
toegang tot en uitoefening van beroepen 
nodig kan zijn om het algemeen belang en 
de consumenten te beschermen1 bis;
__________________
1 bis Zoals ook opgemerkt in de resolutie 
van het Europees Parlement van 26 mei 
2016 over de strategie voor de interne 
markt (2015/2354(INI)), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0237_NL.html

Or. en

Amendement 86
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. brengt in herinnering dat 
een van de doelstellingen van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
is om gedetacheerde werknemers tijdens 
hun detachering te beschermen in relatie 
tot de vrijheid van dienstverrichting door 
te voorzien in verplichte bepalingen 
inzake de arbeidsvoorwaarden en de 
bescherming van de gezondheid en 
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veiligheid van werknemers; verzoekt de 
lidstaten ervoor te zorgen dat zij de 
minimumvereisten van de gewijzigde 
richtlijn nakomen en de extra ruimte die 
wordt geboden om gedetacheerde 
werknemers beter te beschermen en te 
zorgen voor eerlijke concurrentie tussen 
dienstverleners, volledig te benutten;

Or. en

Amendement 87
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. herinnert eraan dat het 
subsidiariteitsbeginsel een grondbeginsel 
van de interne markt is; herinnert aan het 
constitutionele recht van de lidstaten om 
in hun binnenlandse democratische 
wetgevingsprocedures verder te gaan dan 
de bij de EU-richtlijnen vastgestelde 
minimumniveaus teneinde 
beleidsdoelstellingen te halen, zoals het 
waarborgen van hoogwaardige diensten 
en van een hoge mate van bescherming 
van werknemers, consumenten en het 
milieu;

Or. en

Amendement 88
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de lidstaten de 
herziene detacheringsrichtlijn op een 
correcte, tijdige en ambitieuze wijze om te 
zetten en de volledige gelijke behandeling 
en bescherming van gedetacheerde 
werknemers te waarborgen in het kader 
van dienstverrichting; is van mening dat 
de richtlijn moet worden omgezet om 
ervoor te zorgen dat de werkgever in alle 
situaties verplicht is de reiskosten en 
kosten voor maaltijden en overnachtingen 
aan gedetacheerde werknemers te 
vergoeden, met dien verstande dat de 
daadwerkelijk gemaakte kosten in 
verband met de detachering worden 
betaald bovenop het salaris; benadrukt 
dat de COVID-19-uitbraak de 
schijnwerpers richt op onrechtvaardige 
detacheringspraktijken, zoals de 
brutovergoeding van gedetacheerde 
werknemers die voor een groot deel 
bestaat uit belastingvrije 
detacheringsvergoedingen die geen 
vergoedingen voor reiskosten en kosten 
voor maaltijden en overnachtingen 
behelzen, en die een aanzienlijke impact 
hebben op de hoogte van de sociale 
uitkeringen waar werkloze gedetacheerde 
werknemers aanspraak op kunnen 
maken; verzoekt de Commissie de 
rechtsgrondslag te verbreden om te 
waarborgen dat de bescherming van de 
werknemersrechten op voet van gelijkheid 
met of boven het vrije verkeer van 
diensten wordt gesteld;

Or. en

Amendement 89
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. verzoekt de lidstaten de 
herziene detacheringsrichtlijn op correcte, 
tijdige en ambitieuze wijze om te zetten in 
nationaal recht en daarbij te zorgen voor 
de gelijke behandeling en bescherming 
van gedetacheerde werknemers, met name 
wat betreft beloning en de plicht van 
werknemers om de kosten in verband met 
de detachering te vergoeden aan de 
gedetacheerde werknemers, zoals 
reiskosten en kosten voor maaltijden en 
overnachtingen, in overeenstemming met 
de nationale wetgeving en/of praktijk die 
van toepassing is op de 
arbeidsverhouding;

Or. en

Amendement 90
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. herinnert eraan dat het 
voorstel van de Commissie voor een 
herziene kennisgevingsprocedure met 
betrekking tot diensten de wetgevende 
bevoegdheid van de lidstaten op het 
gebied van diensten ondermijnt; herinnert 
eraan dat het voorstel niet kon worden 
aangenomen omdat de Raad geen 
overeenstemming kon bereiken; dringt er 
bij de Raad met klem op aan het voorstel 
in te trekken;

Or. en
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Amendement 91
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. onderstreept dat het 
voorstel van de Commissie voor een 
herziene kennisgevingsprocedure met 
betrekking tot diensten de wetgevende 
bevoegdheid van de lidstaten op het 
gebied van diensten ondermijnt; wijst erop 
dat het controversiële voorstel in de Raad 
in een impasse verkeert; verzoekt de 
Commissie haar voorstel in te trekken;

Or. en

Amendement 92
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. herinnert eraan dat het 
Parlement de Commissie op 21 oktober 
2019 heeft verzocht haar voorstel voor een 
Europese e-kaart voor diensten in te 
trekken; brengt in herinnering dat de 
Commissie de effecten van het 
wetgevingsvoorstel voor een Europese e-
kaart voor diensten op de handhaving van 
de plichten van bedrijven en de 
werknemersrechten, negeert; brengt in 
herinnering dat de Commissie geen 
voorstellen zou moeten indienen die de 
handhaving van de werknemersrechten 
ondermijnen; betreurt het dat de 
Commissie de e-kaart voor diensten in de 
voorlichting presenteert als een 
consumentenvriendelijke oplossing en de 
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negatieve effecten ervan op een Europees 
gelijk speelveld inzake 
werknemersrechten negeert;

Or. en

Amendement 93
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 septies. is uiterst bezorgd over het 
voorstel van de Commissie voor een 
Europese e-kaart voor diensten en over de 
effecten ervan op de 
handhavingsmogelijkheden van 
gastlidstaten met betrekking tot de 
plichten van bedrijven, de 
werknemersrechten, de 
consumentenbescherming en de kwaliteit 
van diensten; waarschuwt dat het voorstel 
zal leiden tot mazen in de wet en 
doeltreffende controles en de handhaving 
zal belemmeren vanwege de feitelijke 
invoering van het 
oorsprongslandbeginsel; herhaalt 
derhalve zijn verzoek aan de Commissie 
om haar voorstel in te trekken;

Or. en

Amendement 94
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 octies. onderstreept dat de ambitie 
van de Europese Green Deal en de 
behoefte aan een rechtvaardige transitie 
ook hun beslag moeten krijgen in de 
benadering van de interne dienstenmarkt, 
door een hoog niveau van sociale en 
milieunormen te bevorderen als 
voorwaarde voor een stijging van de 
productiviteit; wijst op de rol die 
overheidsopdrachten moeten spelen om 
deze doelstellingen te halen; dringt er bij 
de lidstaten op aan de bestaande 
regelingen1 bis voor de bevordering van 
groene diensten in 
overheidsopdrachten1 ter, beter bekend te 
maken en te benutten teneinde een 
circulaire economie tot stand te brengen; 
wijst op het belang van diensten die een 
meetbare reductie van de ecologische 
voetafdruk mogelijk maken (“groene 
diensten”)1 quater; verzoekt de Commissie 
werk te maken van een 
gemeenschappelijke definitie van groene 
diensten;
__________________
1 bis Zoals: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_
catering_services_SWD_(2019)_366_final
.pdf
1 ter Briefing van de 
beleidsondersteunende afdeling van het 
Europees Parlement “The European 
Services Sector and the Green 
Transition”(2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf
1 quater Briefing van de 
beleidsondersteunende afdeling van het 
Europees Parlement “The European 
Services Sector and the Green 
Transition”(2020), 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
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etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(20
20)648768_EN.pdf

Or. en

Amendement 95
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 octies. onderstreept dat de 
doelstellingen van de Europese pijler van 
sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelen, de 
Europese Green Deal en de strategie voor 
gendergelijkheid ook hun beslag moeten 
krijgen in de benadering van de 
eengemaakte dienstenmarkt, door een 
hoog niveau van sociale en milieunormen 
te bevorderen als voorwaarde voor een 
stijging van de productiviteit; wijst op het 
belang van overheidsopdrachten om deze 
doelstellingen te halen;

Or. en

Amendement 96
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om nauw 
samen te werken met de sociale partners en 
de ELA om werknemers en werkgevers 
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stimulansen voor een door werknemers 
zelf gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 
overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

betere toegang te bieden tot informatie en 
te zorgen voor een betere handhaving van 
de regels inzake eerlijke arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 97
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 
stimulansen voor een door werknemers 
zelf gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 
overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om samen 
met de sociale partners strategieën te 
ontwikkelen met garanties en stimulansen 
voor de mobiliteit van werknemers, om 
kansen voor hoogwaardige en aan de 
capaciteiten aangepaste werkgelegenheid te 
scheppen;

Or. es

Amendement 98
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 
stimulansen voor een door werknemers 
zelf gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om samen 
met de sociale partners strategieën te 
ontwikkelen met garanties en stimulansen 
voor de mobiliteit van werknemers, en om 
deze te bevorderen, bestaand uit passend 
overheidsbeleid en kansen voor 
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overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 99
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 
stimulansen voor een door werknemers zelf 
gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 
overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om samen 
met de sociale partners strategieën te 
ontwikkelen met garanties en stimulansen 
voor een door werknemers zelf gekozen, en 
niet slechts ondergane, mobiliteit, bestaand 
uit passend overheidsbeleid en 
ondersteuning van de bij- en omscholing 
van werknemers zodat zij over actuele 
vaardigheden beschikken en ten volle 
kunnen profiteren van kansen voor 
hoogwaardige werkgelegenheid;

Or. en

Amendement 100
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 
stimulansen voor een door werknemers zelf 
gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om samen 
met de sociale partners strategieën te 
ontwikkelen met garanties en stimulansen 
voor een door werknemers zelf gekozen, en 
niet slechts ondergane, mobiliteit, op basis 
van de beste mogelijkheden wat betreft 
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overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

arbeids- en levensomstandigheden, 
bestaand uit passend overheidsbeleid en 
kansen voor hoogwaardige en op de 
capaciteiten gebaseerde, goedbetaalde 
banen;

Or. it

Amendement 101
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 
stimulansen voor een door werknemers zelf 
gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 
overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om samen 
met de sociale partners sectorspecifieke 
strategieën en actieplannen te ontwikkelen 
met garanties en stimulansen voor een door 
werknemers zelf gekozen, en niet slechts 
ondergane, mobiliteit, bestaand uit passend 
overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid;

Or. hu

Amendement 102
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. Verzoekt de Commissie, de 
lidstaten en de plaatselijke autoriteiten om 
samen met de sociale partners strategieën 
te ontwikkelen met garanties en 
stimulansen voor een door werknemers zelf 
gekozen, en niet slechts ondergane, 
mobiliteit, bestaand uit passend 

2. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en de plaatselijke autoriteiten om samen 
met de sociale partners strategieën te 
ontwikkelen met garanties en stimulansen 
voor een door werknemers zelf gekozen, en 
niet slechts ondergane, mobiliteit, bestaand 
uit passend overheidsbeleid en kansen voor 
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overheidsbeleid en kansen voor 
hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid.

hoogwaardige en aan de capaciteiten 
aangepaste werkgelegenheid; verzoekt 
voorts de lidstaten om mobiele 
werknemers rechtvaardige en billijke 
voorwaarden te waarborgen, door de 
meeneembaarheid van hun rechten en 
toelagen te versterken en door de 
administratieve samenwerking tussen 
nationale en lokale overheden te 
intensiveren;

Or. fr

Amendement 103
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. herinnert eraan hoe belangrijk het 
om is de sociale partners te betrekken bij 
het ontwerp en de uitvoering van 
regelgeving voor diensten en beroepen en 
daarbij een eerlijke en op regels 
gebaseerde dienstenmarkt te bevorderen 
met hoge sociale en milieunormen, 
hoogwaardige diensten en eerlijke 
concurrentie als hoekstenen; brengt in 
herinnering dat een hoog niveau van 
bescherming van de werknemersrechten, 
sociale en milieubescherming alsook 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve actie nooit mogen worden 
gezien als handelsbelemmeringen; 
benadrukt dat sociaal overleg en 
collectieve onderhandelingen centraal 
moeten staan in de sociale 
markteconomie; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten in het geweer te komen 
tegen de verdere versnippering van de 
systemen van collectieve 
onderhandelingen en de bestaande 
sectorale systemen van collectieve 
onderhandelingen in de lidstaten te 
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beschermen teneinde het vermogen van de 
sociale partners om sectorale 
overeenkomsten uit te voeren, te 
bevorderen en te vergroten;

Or. en

Amendement 104
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om de 
naleving te verzekeren van de Europese 
regels inzake arbeidsmobiliteit, in het 
bijzonder de regels inzake detachering, 
teneinde werknemers billijke 
arbeidsvoorwaarden te garanderen en bij 
te dragen aan opwaartse sociale 
convergentie; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten eveneens om de Europese 
Arbeidsautoriteit zo snel mogelijk van de 
nodige passende middelen te voorzien om 
haar taak te kunnen vervullen en een 
rechtvaardige arbeidsmobiliteit te 
verzekeren binnen de Unie;

Or. fr

Amendement 105
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om te 
zorgen voor een efficiënte coördinatie en 
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uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten, ook met hulp en steun van de 
ELA; brengt in herinnering dat de ELA 
een belangrijke rol moet spelen bij het 
verbeteren van de detectie van 
socialezekerheidsfraude, uitbuiting en 
misstanden in grensoverschrijdende 
arbeidsverhoudingen, zoals 
socialezekerheidsfraude, 
schijnzelfstandigheid, schijndetachering, 
brievenbusmaatschappijen, zwartwerk en 
kunstmatige constructies met betrekking 
tot onderaanneming en 
toeleveringsketens;

Or. en

Amendement 106
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is, naast de richtsnoeren van 
30 maart betreffende de uitoefening van 
het vrije verkeer van gedetacheerde 
werknemers en grens- en 
seizoensarbeiders in kritieke beroepen, 
ook ingenomen met de aankondiging van 
de Commissie dat zij werkt aan 
richtsnoeren om de gezondheid en 
veiligheid van seizoensarbeiders op het 
werk te waarborgen1 bis; meent dat dit 
nuttige instrumenten kunnen zijn om het 
vrije verkeer van werknemers te 
ondersteunen en tegelijkertijd bij te 
dragen tot veilige arbeidsomstandigheden;
__________________
1 bis Toespraak van commissaris Nicolas 
Schmit op donderdag 18 juni tijdens het 
debat over de Europese bescherming van 
grens- en seizoensarbeiders in het kader 
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van de COVID-19-crisis.

Or. en

Amendement 107
Jarosław Duda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de lidstaten om alle 
informatie over de voorwaarden voor 
detachering te publiceren op 
gestandaardiseerde websites, met name 
informatie over lokale en regionale 
collectieve overeenkomsten en algemeen 
verbindende overeenkomsten; benadrukt 
dat toegang tot informatie van cruciaal 
belang is, omdat dit rechtszekerheid biedt 
voor werkgevers en zorgt voor een betere 
bescherming van werknemersrechten;

Or. pl

Amendement 108
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat, gezien de vergrijzing 
van de Europese samenlevingen, het 
tekort aan goed opgeleide arbeidskrachten 
een probleem aan het worden is, en dat 
een van de bepalende factoren voor het 
huidige en toekomstige overleven van de 
industrie wordt gevormd door de 
ontwikkeling van een vraaggestuurd 
opleidingsstelsel dat niet alleen de 
toepassing van het beginsel van 
generationele vernieuwing bevordert, 



AM\1208094NL.docx 61/90 PE653.868v01-00

NL

maar ook de digitalisering, en waarin 
hoger (beroeps)onderwijs een belangrijke 
rol moet spelen;

Or. hu

Amendement 109
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie in actie te 
komen om de wederzijdse erkenning van 
vaardigheden te verbeteren, die op dit 
moment hoofdzakelijk wordt gereguleerd 
door middel van bilaterale 
overeenkomsten tussen individuele 
lidstaten; wijst erop dat deze situatie de 
kansen op werk in kwantitatief en 
kwalitatief opzicht drastisch vermindert 
en negatieve gevolgen heeft voor de 
beroepspositie en het bijbehorende 
salaris;

Or. it

Amendement 110
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat alle 
desbetreffende EU-beleidslijnen, met 
inbegrip van het beleid om de interne 
markt te versterken, na COVID-19 gericht 
moeten worden op het herstel van 
hoogwaardige werkgelegenheid en 
productiemogelijkheden in de hele Unie, 
teneinde de gelijkmatige en duurzame 
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ontwikkeling van alle EU-regio’s te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 111
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie om in 
overleg met de lidstaten en de lokale 
overheden de verwijdering van 
bureaucratische en administratieve 
obstakels te coördineren en te bevorderen 
teneinde de erkenning van 
beroepskwalificaties te vereenvoudigen;

Or. it

Amendement 112
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de lidstaten, 
gezien de COVID-19-uitbraak, spoedig 
specifieke snelle procedures vrij van 
rompslomp moeten vaststellen om grens- 
en seizoensarbeiders een snelle doorgang 
te bieden en tegelijk veilige 
arbeidsomstandigheden te waarborgen;

Or. en

Amendement 113
Sara Skyttedal
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat de dienstenmarkt veel 
jongeren, migranten en langdurig 
werklozen toegang tot werk biedt; 
onderstreept de noodzaak van een goed 
functionerende dienstenmarkt om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden en 
mensen aan het werk te krijgen;

Or. en

Amendement 114
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
in actie te komen om de 
onderhandelingen over de herziening van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 
betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels zo snel mogelijk 
te hervatten, omdat aan alle Europese 
burgers die gaan werken in een andere 
lidstaat de rechtszekerheid moet worden 
geboden die hun toekomt, en met name de 
garantie dat zij dezelfde 
socialezekerheidsrechten en rechten op 
sociale bijstand en gezondheidszorg 
genieten als de werknemers van het land 
waar zij werken en belasting betalen;

Or. it

Amendement 115
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat werknemers, hun 
vertegenwoordigers en vakbonden alsook 
de belangen van werknemers en hun 
jarenlange expertise centraal moeten 
staan in elk toekomstig initiatief voor het 
ontwerpen en uitvoeren van regels voor 
beroepen en het vrije verkeer van 
diensten, om de democratische werking en 
hoge sociale en milieunormen te 
waarborgen; verzoekt de Commissie om 
werknemers, hun vertegenwoordigers en 
vakbonden volledig te betrekken bij elk 
stadium van de procedure;

Or. en

Amendement 116
Jarosław Duda

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept ertoe op onnodige 
bureaucratische lasten tot een minimum 
te beperken, omdat die juridische chaos in 
de hand werken; verzoekt tegelijkertijd de 
lidstaten om bestaande wetgeving effectief 
te handhaven en vooral om zwartwerk te 
bestrijden;

Or. pl

Amendement 117
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. roept op tot de volledige uitvoering 
van de dienstenrichtlijn en de richtlijn 
beroepskwalificaties, op basis van 
wederzijdse erkenning, teneinde het vrije 
verkeer van diensten en werknemers te 
vereenvoudigen en het aantal 
gereguleerde beroepsnormen te 
verminderen;

Or. en

Amendement 118
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat de bevordering van 
het vrije verkeer van werknemers en van 
een goed functionerende dienstenmarkt 
zonder ongerechtvaardigde inbreuken zal 
bijdragen aan opwaartse convergentie in 
de EU, de sociale cohesie en een 
concurrerende Europese economie;

Or. en

Amendement 119
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie meer 
inspanningen te leveren om de ELA 
onverwijld operationeel te maken teneinde 
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de toepassing en handhaving van de 
Uniewetgeving met betrekking tot 
arbeidsmobiliteit en de 
socialezekerheidscoördinatie te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 120
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de toegang van vakbonden tot 
werkplaatsen en de rechten van 
werknemers, in het bijzonder mobiele 
werknemers, te garanderen;

Or. en

Amendement 121
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. merkt op dat ten minste 80 
miljoen werknemers in Europa niet over 
de juiste kwalificatie beschikken en dat 
meer dan de helft van de moeilijk in te 
vullen vacatures betrekking heeft op 
hooggekwalificeerde banen; benadrukt 
dat er aanvullende manieren moeten 
worden gecreëerd om talent en 
broodnodige vaardigheden aan te 
trekken; roept ertoe op het voorstel inzake 
een blauwe kaart te deblokkeren;
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Or. en

Amendement 122
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat het 
scheppen van banen in de nasleep van 
COVID-19 prioriteit moet krijgen van de 
Commissie en de lidstaten; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan de 
dienstenmarkt in stand te houden en 
verder open te stellen daar waar het 
werkgelegenheidspotentieel het grootst is;

Or. en

Amendement 123
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. wijst erop hoe belangrijk 
het is de vaardigheden van werknemers, 
met name digitale vaardigheden, te 
ondersteunen en te actualiseren door 
middel van bestaande mechanismen voor 
de erkenning en verenigbaarheid van 
vaardigheden en kwalificaties, zoals 
Eures, het onlineplatform Europass en de 
ESCO;

Or. en

Amendement 124
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten, zoals de elektronische 
uitwisseling van 
socialezekerheidsinformatie (EESSI) en 
het Informatiesysteem interne markt 
(IMI), te bevorderen; verzoekt de 
Commissie tegelijkertijd om stappen te 
zetten om het digitale A1-formulier en het 
Europees identificatienummer voor de 
sociale zekerheid te ontwikkelen, en 
verzoekt de lidstaten om de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen; verzoekt de 
lidstaten voorts ervoor te zorgen dat de 
controles op evenredige, rechtvaardige en 
niet-discriminerende wijze worden 
uitgevoerd. 

Or. pl

Amendement 125
Jarosław Duda

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen; verzoekt de 
Commissie een voorstel in te dienen voor 
een Europees identificatienummer voor 
de sociale zekerheid, en verzoekt de 
lidstaten om de arbeidsinspecties 
voldoende middelen ter beschikking te 
stellen. 

Or. pl
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Amendement 126
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. wijst erop dat digitalisering zowel 
een horizontale als een verticale uitdaging 
voor de interne markt is, aangezien 
digitalisering als aanjager van de 
servitisering van de industrie fungeert 
(door koppelingen met diensten te creëren 
een die diensten te verbreden), nieuwe 
waardeketens en bedrijfs- en 
consumptiemodellen creëert en voorziet in 
nieuwe vraag-en-aanbodfora, wat 
betekent dat alle door de digitalisering 
geboden kansen onmisbaar zijn voor het 
verbeteren van het concurrentievermogen 
en de kwaliteit van de arbeidsmarkt; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten op 
basis daarvan om het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen, en vraagt tevens 
met klem om een prominente rol voor 
cyberdefensie als waarborgingsfactor;

Or. hu

Amendement 127
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel, 
Stéphane Bijoux, Jordi Cañas, Radka Maxová

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen, zoals de 
invoering van een digitaal Europees 
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beschikking te stellen. socialezekerheidsnummer en de spoedige 
voltooiing van de elektronische 
uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens, om de 
samenwerking tussen de lidstaten te 
verbeteren en een soepele en eerlijke 
mobiliteit van Europese werknemers 
mogelijk te maken; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten voorts ervoor te zorgen dat 
de Europese Arbeidsautoriteit spoedig 
volledig operationeel wordt en om de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen teneinde fraude en 
de gebrekkige handhaving van de 
Europese wetgeving te bestrijden.

Or. en

Amendement 128
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen; verzoekt de 
lidstaten de samenwerking en de 
informatie-uitwisseling inzake de 
socialezekerheidsstelsels te verbeteren; 
verzoekt de Commissie te komen met een 
initiatief voor een Europees 
socialezekerheidsnummer om werknemers 
en bedrijven rechtszekerheid te bieden en 
tegelijkertijd de 
onderaannemingspraktijken doeltreffend 
te controleren en socialezekerheidsfraude 
te bestrijden, zoals schijnzelfstandigheid, 
schijndetachering, 
brievenbusmaatschappijen en andere 
kunstmatige constructies;
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Or. en

Amendement 129
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. merkt op dat werknemers, 
bedrijven en consumenten de gevolgen 
ondervinden van de tekortschietende 
uitvoering en de omzeiling van de 
socialezekerheids- en arbeidswetgeving en 
van collectieve arbeidsovereenkomsten; 
dringt er bij de lidstaten op aan te zorgen 
voor een deugdelijke uitvoering en 
handhaving van de huidige wetgeving, 
met inbegrip van de bescherming van 
werknemers, teneinde de 
grensoverschrijdende verlening van 
diensten te vergemakkelijken, sociale 
dumping te bestrijden en een gelijk 
speelveld te waarborgen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het gebruik van 
digitale instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

Or. en

Amendement 130
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
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beschikking te stellen. beschikking te stellen; verzoekt de 
lidstaten alle onderdelen van het systeem 
voor de elektronische uitwisseling van 
socialezekerheidsgegevens (EESSI) uit te 
voeren om de doeltreffendheid van de 
samenwerking tussen de 
socialezekerheidsinstanties te vergroten 
en te zorgen voor een snellere, digitale 
verwerking van individuele zaken waar 
burgers in een grensoverschrijdende 
situatie van profiteren;

Or. en

Amendement 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Jordi Cañas, Radka Maxová, Stéphane Bijoux

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de nationale 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen; verzoekt de 
lidstaten daartoe om zich ten volle in te 
zetten voor de digitalisering van 
overheidsdiensten om een billijke 
mobiliteit van werknemers te 
vergemakkelijken, met name op het 
gebied van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels.

Or. fr

Amendement 132
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen; dringt er bij de 
Commissie op aan de Europese 
Arbeidsautoriteit zo snel mogelijk volledig 
operationeel te maken om te zorgen voor 
een betere coördinatie tussen de nationale 
arbeidsinspecties en om 
grensoverschrijdende sociale dumping 
aan te pakken.

Or. en

Amendement 133
Daniela Rondinelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen, in welk 
verband het onontbeerlijk is om burgers 
en werknemers op te leiden, en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen zodat zij op 
passende wijze hun taken kunnen 
verrichten en misstanden in welke vorm 
dan ook kunnen bestrijden.

Or. it

Amendement 134
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. Verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het gebruik van digitale 
instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen.

3. verzoekt de Commissie, de lidstaten 
en lokale overheden het gebruik van 
digitale instrumenten te bevorderen en de 
arbeidsinspecties voldoende middelen ter 
beschikking te stellen;

Or. it

Amendement 135
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat werknemers met een 
handicap tegen meervoudige obstakels 
aanlopen die het voor hem moeilijk of 
onmogelijk maken om te profiteren van 
het vrije verkeer van diensten; verzoekt de 
lidstaten de Europese 
toegankelijkheidswet onverwijld uit te 
voeren om belemmeringen voor 
werknemers met een handicap 
daadwerkelijk weg te nemen en ervoor te 
zorgen dat de diensten toegankelijk zijn 
en worden geleverd volgens geschikte 
voorwaarden; merkt op dat het van het 
allergrootste belang is om een volledig 
toegankelijke eengemaakte markt tot 
stand te brengen waar werknemers met 
een handicap gelijk behandeld worden en 
economisch en sociaal worden 
geïntegreerd;

Or. en

Amendement 136
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis



AM\1208094NL.docx 75/90 PE653.868v01-00

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat schadelijke 
praktijken met betrekking tot het vrije 
verkeer van werknemers gevolgen hebben 
in alle lidstaten; verzoekt de Commissie 
om daadkrachtiger te zorgen voor een 
efficiënte coördinatie en informatie-
uitwisseling tussen de lidstaten, teneinde 
de handhaving van procedures en 
controles voor de grensoverschrijdende 
dienstverlening te verbeteren, met 
inbegrip van de rechten van werknemers, 
en misstanden en uitbuiting zoals 
socialezekerheidsfraude, 
schijnzelfstandigheid, schijndetachering, 
brievenbusmaatschappijen en 
kunstmatige constructies door middel van 
onderaanneming en in toeleveringsketens, 
doeltreffend te detecteren; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de 
gemeenschappelijke arbeidsinspecties te 
versterken;

Or. en

Amendement 137
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie een 
Europees socialezekerheidsregister en een 
Europees socialezekerheidsnummer in te 
voeren om werknemers en bedrijven 
rechtszekerheid te bieden, 
onderaannemingspraktijken doeltreffend 
te controleren en socialezekerheidsfraude 
te bestrijden; dringt er in dit verband bij 
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de lidstaten op aan te zorgen voor een 
deugdelijke uitvoering en handhaving van 
de Uniewetgeving om het vrije verkeer en 
de sociale bescherming van werknemers 
alsook de grensoverschrijdende verlening 
van diensten te vergemakkelijken en zo 
een gelijk speelveld op de eengemaakte 
markt te waarborgen;

Or. en

Amendement 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat de invoering van 
een digitaal en dynamisch systeem voor de 
identificatie en uitwisseling van gegevens 
tussen de lidstaten de bestrijding van 
misbruik van en problemen met de 
rechten van mobiele, grens- en 
grensoverschrijdende werknemers en 
seizoenarbeiders en zwartwerk kan 
vergemakkelijken en de dekking van het 
verantwoordelijke socialezekerheidsstelsel 
kan helpen bepalen; verzoekt de 
Commissie in dit verband een uitgebreide 
effectbeoordeling voor te bereiden met 
betrekking tot de invoering van een 
digitaal Europees 
socialezekerheidsnummer met het oog op 
de soepele indiening van een voorstel;

Or. en

Amendement 139
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie te komen 
met een initiatief voor een Europees 
socialezekerheidsnummer; brengt in 
herinnering dat een dergelijk voorstel het 
leven van alle EU-burgers die 
gebruikmaken van hun grondrecht op vrij 
verkeer, gemakkelijker kan maken; 
herinnert eraan dat een Europees 
socialezekerheidsnummer de 
socialezekerheidsdekking en -premies 
beter traceerbaar kan maken en zo 
burgers en bedrijven die zich aan de 
socialezekerheidsregels houden, kan 
ondersteunen, en mogelijk ook kan 
bijdragen tot een betere aanpak van 
criminelen die het gelijke speelveld 
ondermijnen.

Or. en

Amendement 140
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. herinnert eraan dat alle 
maatregelen die de dienstverrichting 
verbieden, belemmeren of minder 
aantrekkelijk maken, anders dan een in 
het binnenland gevestigde entiteit, een 
schending zijn van het VWEU (artikel 49) 
en de dienstenrichtlijn (2006/123/EG); 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
grensoverschrijdende arbeid te 
vereenvoudigen door belemmeringen, 
zoals wetten en gebruiken die dergelijke 
arbeid bemoeilijken, weg te nemen;

Or. en
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Amendement 141
Sara Skyttedal

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
overregulering en onevenredige 
regelgeving op nationaal en regionaal 
niveau die grensoverschrijdende arbeid 
belemmert, te vermijden; verzoekt de 
lidstaten om de huidige wetgeving 
nauwgezet uit te voeren en zo de 
grensoverschrijdende verlening van 
diensten te vergemakkelijken en een gelijk 
speelveld te waarborgen; 

Or. en

Amendement 142
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om maatregelen te nemen om 
sociaal overleg en de autonomie van de 
sociale partners te versterken en te 
bevorderen en werknemers aan te sporen 
zich te organiseren als cruciaal 
instrument om hoge normen inzake de 
kwaliteit van arbeid tot stand te brengen;

Or. en

Amendement 143
Stefania Zambelli

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten en lokale 
overheden om te zorgen voor coördinatie 
teneinde oneerlijke praktijken tussen 
bedrijven binnen dezelfde sector die leiden 
tot sociale en loondumping, te vermijden.

Or. it

Amendement 144
Ádám Kósa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. dringt aan op de omzetting van 
Richtlijn (EU) 2019/882 betreffende de 
toegankelijkheidsvoorschriften voor 
producten en diensten.

Or. hu

Amendement 145
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om dringend te zorgen voor een 
deugdelijke uitvoering en handhaving van 
de toepasselijke Uniewetgeving met 
betrekking tot de rechten van 
grensoverschrijdende werknemers en 
seizoensarbeiders, met name het recht op 
gelijke beloning voor hetzelfde werk op 
dezelfde plek en fatsoenlijke 
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arbeidsvoorwaarden; wijst erop dat 
vrouwelijke en jonge mobiele werknemers 
bijzonder kwetsbaar zijn; onderstreept de 
noodzaak om in dit verband de 
gecoördineerde en gezamenlijke 
arbeidsinspecties op nationaal en 
grensoverschrijdend niveau op te voeren; 
dringt erop aan dat er doorslaggevende 
stappen moeten worden genomen om 
ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende 
werknemers en seizoensarbeiders vóór 
hun vertrek een duidelijk inzicht hebben 
in, volledig geïnformeerd zijn over en 
ongehinderd toegang hebben tot hun 
contracten, rechten en plichten, en dat 
deze contracten ter beschikking worden 
gesteld van de bevoegde instanties; 
verzoekt de lidstaten de capaciteit van de 
arbeidsinspectiediensten te vergroten en 
prioriteit te geven aan sectoren waar de 
werknemers gevaar lopen;

Or. en

Amendement 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. onderstreept dat voor de 
ontwikkeling van diensten die verband 
houden met ontwrichtende of opkomende 
technologieën een passende marktomvang 
en marktkansen nodig zijn om 
investeringen te rechtvaardigen en de 
groei van bedrijven te ondersteunen; is 
van mening dat dergelijke investeringen 
gelet op de huidige stand van de interne 
markt niet volledig worden ondersteund; 
herinnert eraan dat veel innovatieve of 
groeiende bedrijven zich buiten Europa 
willen vestigen zodra ze een bepaalde 
omvang hebben bereikt; benadrukt dat de 
vrijheid van dienstverlening in de praktijk 
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moet worden gebracht indien Europese 
bedrijven voldoende hoofdkantoren willen 
behouden, concurrerend en operationeel 
willen zijn en hoogwaardige banen willen 
bieden in Europa;

Or. en

Amendement 147
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is ernstig bezorgd over de 
mogelijkheid dat een Europese e-kaart 
voor diensten extra mazen in de bestaande 
wetgeving creëert en effectieve controles 
en handhaving van de bestaande regels 
belemmert doordat hiermee in feite het 
oorsprongslandbeginsel wordt ingevoerd; 
is van mening dat een dergelijk voorstel 
zwartwerk, brievenbusmaatschappijen, de 
ontwijking van de arbeidsnormen, van 
eerlijke beloning en van collectieve 
overeenkomsten, en sociale dumping in de 
hand werkt; verzoekt de Commissie 
derhalve om het wetgevingsvoorstel voor 
een e-kaart voor diensten in te trekken, 
zoals eerder verzocht door het Europees 
Parlement;

Or. en

Amendement 148
Jordi Cañas

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. merkt op dat de Europese 
eengemaakte markt de grootste 
geïntegreerde markt ter wereld is, die 
sinds de oprichting heeft gezorgd voor een 
reële stijging van het bbp per hoofd van 
de bevolking met 12 % tot 22 %; wijst op 
de grote economische gevolgen van de 
COVID-19-pandemie, die het vrije verkeer 
van diensten en werknemers 
ondermijnen; benadrukt de noodzaak van 
een Europese agenda voor telewerken die 
voorziet in minimale en duidelijke normen 
voor werken op afstand om de negatieve 
effecten op de economische groei en de 
werkgelegenheid te minimaliseren en de 
rechtszekerheid in de hele EU te 
waarborgen1 bis;
__________________
1 bis Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement, “Single market and the 
pandemic: Impacts, EU action and 
recovery”, juni 2020.

Or. en

Amendement 149
Johan Danielsson, Alicia Homs Ginel, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om 
veiligheid en gezondheid op het werk te 
integreren als cruciale aspecten om de 
eengemaakte markt op een sociaal 
duurzame manier te versterken en eerlijke 
concurrentie tot stand te brengen op die 
markt; meent dat de EU een nieuw en 
ambitieus Europees strategisch kader 
voor veiligheid en gezondheid op het werk 
moet vaststellen waarin wordt gestreefd 
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naar nul werkgerelateerde sterfgevallen; 
verzoekt de Commissie voorts bindende 
limieten vast te blijven stellen voor de 
blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen op het werk;

Or. en

Amendement 150
Jessica Polfjärd

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de lidstaten om passende 
voorwaarden voor mobiele werknemers te 
waarborgen door de coördinatie van de 
socialezekerheidsdiensten te 
vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 151
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat de lidstaten 
gelegitimeerd zijn om redenen van 
algemeen belang in te roepen om de 
grensoverschrijdende dienstverlening te 
beperken, zoals bepaald door het Hof van 
Justitie; herinnert eraan dat dit onder 
meer de bescherming van consumenten, 
het milieu en de doelstellingen van het 
sociaal beleid behelst en dat deze 
maatregelen derhalve niet mogen worden 
beschouwd als maatregelen ter beperking 
van bepalingen inzake 
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grensoverschrijdende handelsdiensten die 
anders rechtsonzekerheid zouden 
veroorzaken; onderstreept dat het beginsel 
van het land van bestemming de lokale 
voorschriften eerbiedigt, waaronder de 
regels van het arbeidsrecht en de in 
collectieve overeenkomsten vastgelegde 
regels; herhaalt dat gereguleerde 
beroepen nodig kunnen zijn voor de 
bescherming van consumenten, het 
algemeen belang en de rechtsstaat; erkent 
dat bepaalde vereisten zoals territoriale 
beperkingen en onderzoek naar de 
economische behoefte 
ongerechtvaardigde belemmeringen voor 
grensoverschrijdende vestiging kunnen 
veroorzaken;

Or. en

Amendement 152
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst erop dat de lidstaten 
bepalingen die de toegang tot of de 
verrichting van diensten beperken, vaak 
rechtvaardigen door dwingende redenen 
van algemeen belang in te roepen, en dat 
de evenredigheid van die bepalingen is 
bevestigd in vele arresten van het Hof van 
Justitie1 bis; merkt op dat die dwingende 
redenen van algemeen belang vaak 
verband houden met kwaliteit en 
consumentenbescherming, en dat de 
gerechtvaardigde uitzonderingen niet-
discriminerend, evenredig, passend en 
doelmatig zijn; verzoekt de Commissie om 
de prestaties van de lidstaten bij de 
omzetting en uitvoering van wetgeving te 
blijven monitoren en samen met de 
lidstaten, sociale partners en 
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belanghebbenden transparante en 
participatieve evaluaties te ontwikkelen 
die niet alleen op kwantitatieve maar ook 
op kwalitatieve criteria moeten worden 
gebaseerd.
__________________
1 bis https://eur-
lex.europa.eu/search.html?qid=15937003
85612&text=%22dwingende%20redenen
%20van%20algemeen%20belang%22&sc
ope=EURLEX&type=quick&lang=nl&A
U_CODED=CJ&DTS_SUBDOM=EU_C
ASE_LAW

Or. en

Amendement 153
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne 
Fritzon, Gabriele Bischoff, Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie te 
komen met een wetgevingsvoorstel om 
ervoor te zorgen dat een onderneming die 
een andere onderneming instrueert om 
namens haar diensten te verrichten, 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het 
betalen van alle verschuldigde rechten 
en/of bijdragen aan de werknemers uit 
hoofde van gemeenschappelijke fondsen 
of instellingen van de sociale partners die 
bij wet of collectieve arbeidsovereenkomst 
zijn geregeld, in aanvulling op of in plaats 
van de werkgever;

Or. en

Amendement 154
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. meent dat het voorstel van 
de Commissie voor een herziene 
kennisgevingsprocedure met betrekking 
tot diensten de wetgevende bevoegdheid 
van de lidstaten op het gebied van 
diensten ondermijnt en niet in 
overeenstemming is met het 
subsidiariteitsbeginsel; verzoekt de 
Commissie derhalve dit voorstel in te 
trekken;

Or. en

Amendement 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. waarschuwt dat het 
terughalen van de productie naar de EU 
in gevaar kan komen en dat Europese 
bedrijven mogelijk geen solide basis 
hebben om wereldwijd te concurreren en 
hoogwaardige banen aan te bieden in de 
EU wanneer de dienstensector niet verder 
wordt hervormd;

Or. en

Amendement 156
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie het 
gebruik van brievenbusmaatschappijen en 
zwartwerk te bestrijden om ervoor te 
zorgen dat de vrijheid van 
dienstverrichting niet leidt tot sociale 
dumping of oneerlijke concurrentie;

Or. en

Amendement 157
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat 
diensten van algemeen economisch 
belang, met inbegrip van sociale diensten 
van algemeen economisch belang, worden 
beveiligd binnen een kader van universele 
toegang, hoge kwaliteit, betaalbaarheid en 
duidelijke financieringsregels; is van 
mening dat de Commissie initiatieven 
moet ontplooien en daarbij alle 
beschikbare mogelijkheden moet 
benutten, op basis van en in 
overeenstemming met artikel 14 van en 
Protocol nr. 26 bij het Verdrag, om ervoor 
te zorgen dat diensten van algemeen 
economisch belang en sociale diensten 
van algemeen economisch belang op een 
passend niveau kunnen worden verricht, 
met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel;

Or. en
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Amendement 158
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Gabriele Bischoff, 
Manuel Pizarro

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt de Commissie om 
lacunes in de bescherming en mogelijke 
noodzakelijke herzieningen van Richtlijn 
2008/104/EG betreffende uitzendarbeid 
vast te stellen, teneinde fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden te waarborgen voor 
uitzendkrachten en eerlijke concurrentie 
voor uitzendbureaus.

Or. en

Amendement 159
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om de EU-regelgeving en de 
coördinatie van de nationale overheden te 
verbeteren teneinde belastingontduiking 
makkelijker op te kunnen sporen; moedigt 
de Commissie en de lidstaten aan te 
komen met een bindend actieplan ter 
bestrijding van belastingontduiking.

Or. en

Amendement 160
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. verzoekt de lidstaten 
onderaanneming te verbieden, zodat 
werkgevers de directe 
verantwoordelijkheid voor hun 
werknemers op zich nemen, het 
personeelsverloop op werkplekken met 
een acuut risico voor de volksgezondheid 
minimaliseren en niet langer 
gebruikmaken van onzekere contracten.

Or. en

Amendement 161
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. moedigt de Commissie aan 
om de gepubliceerde gegevens aan te 
vullen met relevante gegevens van IMI, 
Solvit, ChAP en andere relevante 
bronnen.

Or. en

Amendement 162
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. benadrukt dat het 
bevorderen van de eengemaakte markt, 
met inbegrip van het vrij verkeer van 
diensten en personen, van het 
allergrootste belang is om de economische 
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crisis als gevolg van COVID-19 aan te 
pakken; dringt er bij alle lidstaten op aan 
onevenredige en ongerechtvaardigde 
restricties van het vrije verkeer op de 
eengemaakte markt te verlichten.

Or. en


