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Amendement 1
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 3 en 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

– gezien de artikelen 3 en 5 en artikel 
6, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU),

Or. en

Amendement 2
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 1

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 3 en 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

– gezien de artikelen 2, 3 en 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU),

Or. en

Amendement 3
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

gezien de artikelen 6, 9, 145, 148, 149, 
151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 
166, 168, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en
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Amendement 4
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 168, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 5
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 4, 9, 145, 148, 
149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 
165, 166, 174 en 349 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 6
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name titel IV (solidariteit),

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name titel IV (solidariteit), en de richtlijn 
rassengelijkheid (Richtlijn 2000/43/EG),
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Or. en

Amendement 7
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het in 2020 gepubliceerde 
technische verslag van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek met als titel “The COVID 
confinement measures and EU labour 
markets” (de lockdownmaatregelen in 
verband met COVID en de 
arbeidsmarkten van de EU) en, meer 
bepaald, de analyse die daarin wordt 
gemaakt van de recentste beschikbare 
bewijzen van telewerkpatronen in de 
Europese Unie,

Or. en

Amendement 8
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aankondiging van 
Ursula von der Leyen, voorzitter van de 
Europese Commissie, in “Een Unie die de 
lat hoger legt. Mijn agenda voor Europa – 
politieke beleidslijnen voor de volgende 
Europese Commissie 2019-2024”: “Om 
alle kinderen in nood te helpen zal ik de 
Europese kindergarantie instellen, 
overeenkomstig het idee dat werd 
geopperd door het Europees Parlement”,

Or. en
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Amendement 9
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 25

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 26 april 2017 inzake de 
oprichting van een Europese pijler van 
sociale rechten (COM(2017)0250),

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 26 april 2017 inzake de 
oprichting van een Europese pijler van 
sociale rechten (COM(2017)0250), en met 
name beginsel 11, sterkere bevordering 
van kinderrechten,

Or. en

Amendement 10
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de 
Europese Raad van 8 juni 2020 over 
demografische uitdagingen – te volgen 
koers,

Or. en

Amendement 11
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 25 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de conclusies van de Raad 
van 20 juni 2011 over de combinatie van 
werk en gezin in de context van 
democratische veranderingen (11841/11),
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Or. en

Amendement 12
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Gedelegeerde verordening 
(EU) nr. 480/2014 van de Commissie tot 
aanvulling van Verordening (EU) nr. 
1303/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad,

Or. en

Amendement 13
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 33

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Strategisch engagement 
voor gendergelijkheid 2016-2019 van de 
Commissie en het Europees pact voor 
gendergelijkheid 2011-2020 en de 
conclusies van de Raad van 7 maart 20119,

– gezien het Strategisch engagement 
voor gendergelijkheid 2016-2019 van de 
Commissie en het Europees pact voor 
gendergelijkheid 2011-2020 en de 
conclusies van de Raad van 7 maart 20119, 
en de mededeling van de Commissie van 5 
maart 2020 met als titel “Een Unie van 
gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 
2020-2025”,

__________________ __________________
9 PB C 155 van 25.5.2011, blz. 10. 9 PB C 155 van 25.5.2011, blz. 10.

Or. en

Amendement 14
Helmut Geuking
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Ontwerpresolutie
Visum 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 29 mei 2013 over de 
doelstellingen van Barcelona getiteld 
“Ontwikkeling van opvangdiensten voor 
jonge kinderen in Europa met het oog op 
een duurzame en inclusieve groei” 
(COM(2013)322),

Or. en

Amendement 15
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 37 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 1 juli 2020, met als titel 
“European Skills Agenda for sustainable 
competitiveness, social fairness and 
resilience” (Europese 
vaardighedenagenda voor duurzame 
concurrentiekracht, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht),

Or. en

Amendement 16
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 41 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 



AM\1209664NL.docx 9/212 PE653.836v01-00

NL

Commissie van 20 oktober 2010 getiteld 
“Solidariteit in de gezondheidszorg: 
verkleining van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied in de EU” 
(COM(2009)0567),

Or. en

Amendement 17
France Jamet

Ontwerpresolutie
Visum 43

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
10 oktober 2019 over het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid van 
de eurozone14,

Schrappen

__________________
14 Aangenomen teksten, 
P9_TA(2019)0033.

Or. fr

Amendement 18
France Jamet

Ontwerpresolutie
Visum 44

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 13 maart 
2019 over het Europees semester voor 
coördinatie van het economisch beleid: 
sociale en werkgelegenheidsaspecten in 
de jaarlijkse groeianalyse 201915,

Schrappen

__________________
15 Aangenomen teksten, 
P8_TA(2019)0202.

Or. fr
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Amendement 19
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 58 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 10 juli 
2020 over de EU-strategie voor 
volksgezondheid voor de periode na 
COVID-191 bis,
________________________________
1 bis Aangenomen teksten P9_TA-
PROV(2020)0205.

Or. en

Amendement 20
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 60 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie over de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen 2014,

Or. en

Amendement 21
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Visum 61 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het eindrapport van de 
Europese Commissie van maart 2020 over 



AM\1209664NL.docx 11/212 PE653.836v01-00

NL

een haalbaarheidsstudie voor een 
kindergarantie,

Or. en

Amendement 22
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 1 juli 2020, getiteld 
“Ondersteuning van de werkgelegenheid 
voor jongeren: een brug naar banen voor 
de volgende generatie” (COM(2020)276),

Or. en

Amendement 23
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Visum 62 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité 
van de Regio’s van 15 september 2017 met 
als titel “Ondernemerschap op eilanden: 
bijdragen aan territoriale cohesie”,

Or. en

Amendement 24
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Visum 69 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 19 juni 
2020 over Europese bescherming van 
grensoverschrijdende en seizoenarbeiders 
in het kader van de COVID-19-crisis1 bis,
______________________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0176.

Or. en

Amendement 25
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Visum 69 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de economische 
zomerprognose 2020 van de Commissie,

Or. en

Amendement 26
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Visum 69 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het werkdocument van de 
diensten van de Commissie met als titel 
“Identifying Europe’s Recovery Needs” 
(de herstelnoden van Europa aanwijzen) 
(SWD(2020) 98),

Or. en
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Amendement 27
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het EU BNP in 
2020 naar verwachting 7,5 % zal krimpen;

A. overwegende dat het EU BNP in 
2020 naar verwachting 7,5 % zal krimpen, 
terwijl het bbp van de eurozone in 
dezelfde periode naar verwachting nog 
sterker zal dalen, met ongeveer -8,7 %;

Or. en

Amendement 28
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat het EU BNP in 
2020 naar verwachting 7,5 % zal krimpen;

A. overwegende dat het bbp van de 
EU in 2020 naar verwachting 8,3 % zal 
krimpen, terwijl voor de eurozone een 
krimp van 8,7 % wordt verwacht;

Or. es

Amendement 29
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de EU in de 
diepste economische crisis van haar 
geschiedenis is terechtgekomen, waarbij 
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de economische activiteit in Europa 
ongewoon snel is gedaald; overwegende 
dat volgens de economische 
zomerprognose 2020 het bbp van de EU in 
2020 met ongeveer 8,3 % en dat van de 
eurozone met 8,7 % zal krimpen;

Or. en

Amendement 30
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie 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 31
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 een 
symmetrische schok is die alle lidstaten 
raakt, hoewel de impact van de crisis 
ongelijk is;

B. overwegende dat COVID-19 een 
symmetrische schok is die alle lidstaten 
raakt, hoewel de impact van de crisis 
ongelijk is; overwegende dat de COVID-
19-crisis een Europese en gecoördineerde 
reactie vereist om de sociale en territoriale 
cohesie te garanderen;

Or. fr
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Amendement 32
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 een 
symmetrische schok is die alle lidstaten 
raakt, hoewel de impact van de crisis 
ongelijk is;

B. overwegende dat COVID-19 een 
symmetrische schok heeft veroorzaakt die 
alle lidstaten raakt, hoewel de impact van 
de crisis ongelijk is en de meer dan 109 
miljoen burgers die reeds voor de 
pandemie met armoede werden bedreigd 
sterker worden getroffen;

Or. en

Amendement 33
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat COVID-19 een 
symmetrische schok is die alle lidstaten 
raakt, hoewel de impact van de crisis 
ongelijk is;

B. overwegende dat COVID-19 een 
symmetrische schok is die alle lidstaten 
raakt, hoewel de impact van de crisis 
ongelijk is en wellicht kwetsbare mensen 
en werknemers het hardst zal treffen en 
de bestaande ongelijkheden zal doen 
toenemen;

Or. en

Amendement 34
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat onze 
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werkgewoonten door de huidige crisis 
enorm zijn veranderd – flexibele 
werkregelingen, zoals telewerken en 
flexibele arbeidsuren zijn de norm 
geworden en het gebruik van digitale 
technologieën neemt toe; overwegende dat 
de toepassing ervan in de toekomst op de 
lange duur economisch en sociaal gunstig 
zou kunnen uitpakken, maar wel grote 
uitdagingen met zich meebrengt zoals 
sociale isolatie, gegevensbescherming, 
gezondheid van de werknemers en de 
bescherming van de rechten van 
werknemers en arbeiders;

Or. en

Amendement 35
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat met name de 
loonkloof, de arbeidsparticipatiekloof en 
de kloof in de sociale bescherming van 
mannen en vrouwen, de onevenredige 
lasten voor vrouwen bij zorgtaken, de 
versterking en gelijkheid van gezinnen, 
jeugdwerkloosheid, 
arbeidsmarktsegmentatie en 
ongelijkheden op de arbeidsmarkt, 
armoede onder werkenden, productiviteit, 
stijging van de lonen, pensioenen, stelsels 
voor sociale bescherming en 
gezondheidszorg zelfs voor de COVID-19-
crisis al gebieden voor aanzienlijke 
verbetering waren;

Or. en

Amendement 36
Helmut Geuking
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Ontwerpresolutie
Overweging B quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quater. overwegende dat het 
arbeidsbestel al lange tijd een 
transformatie ondergaat in de vorm van 
een tekort aan werk, concentratie van 
werk, hogere eisen, sterker 
gecontroleerde, flexibelere, onzekere 
vormen van arbeid en seizoensarbeid;

Or. en

Amendement 37
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging B quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B quinquies. overwegende dat deze 
transformatie wordt aangestuurd door het 
beginsel van winstmaximalisatie, in plaats 
van door aandacht voor mensen, 
technologische innovatie, digitalisering, 
demografische verschuivingen, 
klimaatverandering en mondialisering;

Or. en

Amendement 38
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese 
economische, sociale en 
gezondheidsbeleid in het kader van het 

Schrappen
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Europese semester van cruciaal belang is 
om de gevolgen van de crisis te 
verzachten;

Or. fr

Amendement 39
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europese semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten;

C. overwegende dat het van cruciaal 
belang is het stabiliteits- en groeipact 
onmiddellijk te herzien en een nieuw 
kader voor de coördinatie van het 
Europese economische, sociale en 
gezondheidsbeleid vast te stellen om de 
levensomstandigheden van alle burgers 
naar behoren te beschermen en te 
voorkomen dat de gevolgen van de crisis 
verergeren;

Or. it

Amendement 40
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europese semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten;

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europees Semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten; overwegende dat een sterkere 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement het democratische toezicht op 
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het Semester versterkt;

Or. en

Amendement 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europese semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten;

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europees Semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten en een economisch 
innoverend, sociaal rechtvaardig en 
ecologisch verantwoord herstel te 
verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 42
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europese semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten;

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten; overwegende dat een sterkere 
betrokkenheid van het Europees 
Parlement bij het Semester zal zorgen 
voor een democratischer economisch 
bestuur;

Or. en
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Amendement 43
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europese semester van cruciaal 
belang is om de gevolgen van de crisis te 
verzachten;

C. overwegende dat effectieve 
coördinatie van het Europese economische, 
sociale en gezondheidsbeleid in het kader 
van het Europees Semester, op basis van 
de Europese pijler van sociale rechten, 
van cruciaal belang is om de gevolgen van 
de crisis te verzachten;

Or. en

Amendement 44
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat volgens het 
begeleidende werkdocument van de 
diensten van de Commissie met als titel 
“Identifying Europe’s Recovery Needs”, 
de sociale behoefte die het dringendst 
moet worden gelenigd de werkloosheid is; 
overwegende dat de Commissie in dit 
document de nodige investeringen voor 
sociale infrastructuur op 192 miljard 
EUR raamt;

Or. en

Amendement 45
Helmut Geuking
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat investeringen in 
vaardigheden, kwalificaties en formele 
opleiding voor volwassenen de 
inzetbaarheid van werknemers, de 
ontwikkeling van lonen en de 
concurrentiekracht van ondernemingen 
versterken;

Or. en

Amendement 46
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen;

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen en om de 
armoede uit te bannen; overwegende dat 
het besluit van de Raad van 23 maart 
2020 om de algemene 
ontsnappingsclausule te activeren zou 
moeten leiden tot een herziening van het 
stabiliteits- en groeipact zodat de gevolgen 
van de pandemie en de oorzaken van de 
onevenwichtigheden tussen de lidstaten 
beter kunnen worden aangepakt;

Or. en

Amendement 47
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen;

D. overwegende dat de verbetering 
van de juridische waarborgen door middel 
van passende regelgeving en meer sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
armoede en sociale uitsluiting op 
adequate wijze te bestrijden en daarbij te 
zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen waarin de 
sociale rechten van alle burgers volledig 
worden gewaarborgd;

Or. it

Amendement 48
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen;

D. overwegende dat de Raad op 23 
maart 2020 heeft besloten de algemene 
ontsnappingsclausule van het stabiliteits- 
en groeipact te activeren om de nodige 
flexibiliteit te bieden voor het treffen van 
alle noodzakelijke maatregelen ter 
ondersteuning van de economieën en de 
gezondheidszorgstelsels; overwegende dat 
sociale investeringen van essentieel belang 
zijn om te zorgen voor duurzame 
ontwikkeling en inclusieve samenlevingen;

Or. en

Amendement 49
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging D
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Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen;

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen; overwegende 
dat sociale investeringen zoals in de 
beschikbaarheid van kinderopvang en 
kleuteronderwijs en opleiding ertoe leiden 
dat mensen productiever zijn en zich beter 
voelen;

Or. en

Amendement 50
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Elena 
Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 
inclusieve samenlevingen;

D. overwegende dat sociale 
investeringen van essentieel belang zijn om 
te zorgen voor de materiële en sociale 
vooruitgang van de lidstaten;

Or. fr

Amendement 51
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de toepassing van 
de aanbeveling van de EU uit 2013 over 
investeren in kinderen niet het verhoopte 
effect heeft gesorteerd; overwegende dat 
het Europees Semester de aanpak van 
kinderarmoede en sociale uitsluiting 
onvoldoende heeft geprioriteerd en dat de 
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EU-middelen niet zo uitgebreid of 
strategisch mogelijk zijn gebruikt;

Or. en

Amendement 52
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het dringende 
herstel gepaard moet gaan met de 
toezeggingen van de Europese Unie en de 
lidstaten om de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling van de Verenigde 
Naties te behalen, de Europese pijler van 
sociale rechten tot stand te brengen en de 
doelstellingen van de Green Deal en de 
Overeenkomst van Parijs te 
verwezenlijken;

Or. fr

Amendement 53
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat, zelfs als het een 
zacht instrument blijft, zoals het geval was 
met de aanbeveling van de Raad 
betreffende een jongerengarantie, de 
invoering van een nieuwe aanbeveling 
(van de Raad) betreffende een EU-
kindergarantie, die voortbouwt op de 
bestaande wettelijke kaders en 
beleidsinstrumenten, en voornamelijk de 
aanbeveling van 2013 over investeren in 
kinderen, een doeltreffende manier zou 
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zijn om ervoor te zorgen dat de lidstaten 
een politieke verbintenis op hoog niveau 
zichtbaar maken waarmee de sociale 
rechten van kinderen worden 
gegarandeerd (met name van kinderen in 
kwetsbare situaties) en kinderarmoede en 
sociale uitsluiting worden bestreden; 
overwegende dat de toepassing hiervan 
aan de hand van enkele selectieve, 
zichtbare, duidelijke, concrete en relatief 
operationele doelstellingen evenals 
concrete beleidshefbomen en 
beleidsresultaten – waarvoor de politieke 
overheden verantwoordelijk kunnen 
worden gesteld – dan een prioriteit voor 
de Europese lidstaten zou zijn;

Or. en

Amendement 54
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

Schrappen

Or. sk

Amendement 55
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 56
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, die ontoereikend 
waren om evenredige en passende steun te 
verlenen aan mensen die armoede en 
ongelijkheden ervaren waardoor de 
gevolgen van de pandemie in de meeste 
lidstaten verergeren;

Or. en

Amendement 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder rechten voor werknemers, een 
toename van baanonzekerheid en het 
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gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

fenomeen “werkende armen” en een 
afname van de financiering en de 
bescherming van de sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten bovendien zijn verergerd;

Or. it

Amendement 58
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, die onvoldoende 
steun konden bieden aan mensen in nood, 
de armoede en ongelijkheden 
onvoldoende konden terugschroeven en 
die de gevolgen van de pandemie in 
sommige lidstaten hebben verergerd;

Or. en

Amendement 59
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 

E. overwegende dat bepaalde 
beleidskeuzes die werden gemaakt ten 
gevolge van de financiële en economische 
crisis betreurenswaardige gevolgen 
hebben gehad voor het 
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gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

beschermingsniveau van de sociale en 
gezondheidszorgstelsels, die soms 
ondergefinancierd werden, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

Or. fr

Amendement 60
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

E. overwegende dat 
begrotingsdiscipline op de lange termijn 
noodzakelijk is om het welvaartsstelsel 
van de lidstaten te kunnen handhaven;

Or. es

Amendement 61
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

E. overwegende dat het door de 
instanties van de Europese Unie gevoerde 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

Or. fr
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Amendement 62
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

E. overwegende dat een overdreven 
stringent uitgavenbeleid en 
investeringsprioriteiten hebben 
geresulteerd in minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

Or. en

Amendement 63
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in 
minder beschermende en 
ondergefinancierde sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waardoor de 
gevolgen van de pandemie in sommige 
lidstaten zijn verergerd;

E. overwegende dat de behoefte aan 
sterke sociale en gezondheidszorgstelsels 
in de lidstaten door de pandemie aan het 
licht is gebracht;

Or. en

Amendement 64
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat voor een snel 
herstel beslissende maatregelen en 
investeringen noodzakelijk zijn die gericht 
moeten zijn op de verzachting van de 
economische en sociale gevolgen van de 
pandemie, die de economische activiteit 
moeten heropstarten, duurzame 
ontwikkeling, de groene transitie en de 
digitalisering moeten bevorderen en die de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten (EPSR) moeten toepassen 
om tot effectievere en sterkere 
welvaartsstaten te komen;

Or. en

Amendement 65
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de lidstaten die 
zullen profiteren van de voorgestelde 
faciliteit voor herstel en veerkracht in de 
context van het Europees Semester 
plannen moeten opstellen met duidelijke 
streefcijfers voor sociale vooruitgang op 
grond van de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

Or. en

Amendement 66
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de ECB- 
programma’s de reële economie niet 
hebben bereikt en dat tegelijkertijd veel 
kapitaal uit de reële economie werd 
gehaald; overwegende dat deze tweeledige 
ontwikkeling heeft bijgedragen tot de 
kwetsbaarheid van onze samenlevingen 
die duidelijk naar voren is gekomen 
tijdens de gezondheidscrisis;

Or. en

Amendement 67
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat sociaal duurzame 
hervormingen gebaseerd zijn op 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van de rijkdom, gendergelijkheid, een 
openbaar onderwijsstelsel van hoge 
kwaliteit, hoogwaardige banen en 
duurzame groei – een model dat zorgt 
voor gelijkheid en sociale bescherming, 
dat kwetsbare groepen zeggenschap geeft, 
inspraak en burgerschap bevordert en de 
levensstandaard van alle burgers 
verbetert;

Or. en

Amendement 68
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat versterkte stelsels 
voor sociale bescherming van cruciaal 
belang zijn om armoede en ongelijkheid te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 69
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging E quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quater. overwegende dat lidstaten 
die van de voorgestelde faciliteit voor 
herstel en veerkracht willen profiteren, 
herstel- en veerkrachtplannen moeten 
opstellen en bij hun nationale 
hervormingsplannen moeten voegen, met 
inachtneming van de bevindingen van het 
Europees Semester, evenals nationale 
energie- en klimaatplannen en plannen 
voor een rechtvaardige transitie, en dat zij 
in het kader van het Europees Semester 
verslag moeten uitbrengen over hun 
voortgang bij de uitvoering van die 
plannen; overwegende dat in die plannen 
specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang moeten worden opgenomen, 
waarin wordt geschetst hoe de beginselen 
van de EPSR zullen worden toegepast en 
op welke doelen de sociale investeringen 
gericht zullen zijn;

Or. en

Amendement 70
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
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Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging E quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E quinquies. overwegende dat stelsels 
van sociale voorzieningen een fatsoenlijk 
leven garanderen; overwegende dat deze 
stelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen 
omvatten en een sleutelrol spelen bij de 
verwezenlijking van sociaal duurzame 
ontwikkeling, de bevordering van 
gelijkheid en sociale rechtvaardigheid en 
de waarborging van het recht op sociale 
bescherming dat is verankerd in de 
Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens (1948); overwegende dat 
beleidsmaatregelen in verband met sociale 
bescherming cruciale onderdelen zijn van 
nationale ontwikkelingsstrategieën voor 
het terugdringen van armoede en 
kwetsbaarheid tijdens de levenscyclus en 
voor de ondersteuning van inclusieve en 
duurzame groei;

Or. en

Amendement 71
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten;

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten; 
overwegende dat tal van ondernemingen 
zich genoodzaakt zagen te sluiten of dit 
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alsnog zullen moeten doen; overwegende 
dat dankzij de nationale stelsels voor 
gedeeltelijke werkloosheid, ondersteund 
met Europese maatregelen, banen kunnen 
worden behouden en lonen vrijwel 
kunnen worden gehandhaafd; 
overwegende dat veel banen op de 
middellange termijn sterk bedreigd 
blijven;

Or. fr

Amendement 72
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten;

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten; 
overwegende dat de werkloosheid ongelijk 
zal stijgen tussen de sectoren en de 
bevolkingsgroepen en vooral jongeren zal 
treffen evenals werknemers met 
laaggekwalificeerde of tijdelijke banen en 
onzekere arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 73
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
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naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten;

naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten, waarbij 
jongeren, laaggeschoolden en 
werknemers in afwijkende arbeidsvormen 
en andere precaire banen zwaarder 
worden getroffen;

Or. en

Amendement 74
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten;

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten, geslachten, 
leeftijdsgroepen en sociaaleconomische 
groepen;

Or. en

Amendement 75
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten;

F. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten – in 
sommige lidstaten bedraagt deze meer dan 
20 %;

Or. es
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Amendement 76
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het in de eerste 
plaats de lidstaten zijn die 
verantwoordelijk zijn voor het aanpakken 
van de jeugdwerkloosheid door een 
regelgevingskader voor de arbeidsmarkt, 
onderwijs- en opleidingsstelsels en een 
actief arbeidsmarktbeleid te ontwikkelen 
en toe te passen;

Or. en

Amendement 77
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat urgente behoefte 
bestaat aan een visie op de maatschappij 
waarin gezinnen en bedrijven worden 
gezien als essentiële pijlers, aangezien zij 
rijkdom genereren en het sociale en 
arbeidsecosysteem in evenwicht houden;

Or. es

Amendement 78
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de crisis leidt tot 
een verslechtering van de 
arbeidsmarktomstandigheden waardoor 
het gevaar ontstaat dat loonsverhogingen 
worden beperkt en collectieve 
onderhandelingen steeds minder gewicht 
in de schaal leggen;

Or. en

Amendement 79
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat regelingen voor 
werktijdverkorting, loonsubsidies en 
ondersteuning voor bedrijven het 
banenverlies zullen beperken, maar dat er 
aanzienlijke inspanningen nodig zullen 
zijn om de werkloosheid aan te pakken;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de arbeidsmarkt 
in de eurozone in de eerste helft van 2020 
een enorme achteruitgang heeft gekend 
ten gevolge van de COVID-19-pandemie 
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en de maatregelen om deze pandemie in te 
perken; overwegende dat de daling in de 
werkgelegenheid van ongeveer 4 % in 
2020 een substantiëlere verlaging van het 
aantal gewerkte uren verbergt aangezien 
werknemers met regelingen voor 
werktijdverkorting in feite werkloos zijn 
maar statistisch gezien in dienst blijven; 
overwegende dat iemand pas werkloos 
wordt geacht als die persoon zich 
beschikbaar moet stellen op de 
arbeidsmarkt, hetgeen niet overal 
mogelijk was tijdens strikte lockdowns, en 
dat veel mensen die slechts in beperkte 
mate verbonden waren met de 
arbeidsmarkt ook werden ontmoedigd om 
actief op zoek te gaan naar een baan en 
daarom niet als werklozen werden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 81
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de lidstaten 
worden geconfronteerd met structurele 
uitdagingen op de arbeidsmarkt zoals een 
lage participatie en een discrepantie in 
vaardigheden en kwalificaties; 
overwegende dat er een stijgende behoefte 
is aan concrete maatregelen voor de 
integratie of re-integratie van inactieven 
om tegemoet te komen aan de behoeften 
van de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 82
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
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Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat 
uitgebreide regelingen voor 
werktijdverkorting een belangrijke rol 
hebben gespeeld om werknemers hun 
baan te laten behouden en dat er een 
nooit eerder gezien aantal personen met 
werktijdverkorting werd gemeld; 
overwegende dat deze regelingen niet 
hetzelfde zijn in alle lidstaten, hetgeen 
bijdraagt tot uitgesproken verschillen; 
overwegende dat het Europees 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel 
dergelijke verschillen in de toekomst zou 
kunnen beperken door de lidstaten bij te 
staan de kosten te dekken die rechtstreeks 
verband houden met het vaststellen of 
uitbreiden van nationale regelingen voor 
werktijdverkorting;

Or. en

Amendement 83
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quinquies. overwegende dat de lasten 
van de verslechtering van de arbeidsmarkt 
ongelijk worden gedragen door de 
verschillende arbeidsmarktcategorieën; 
overwegende dat werknemers met 
onzekere arbeidsvoorwaarden en 
contracten, onder meer contractarbeiders 
en via uitzendbureaus aangestelde 
werknemers, als eersten hun baan 
kwijtraakten; overwegende dat zij vaak 
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niet in staat zijn om hun rechten af te 
dwingen, dat zij weinig of geen 
werkzekerheid en sociale bescherming 
hebben en grotere gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s lopen; overwegende dat 
het jeugdwerkloosheidspercentage is 
gestegen en dat ook zelfstandigen enorm 
hebben geleden onder de verplichte 
sluitingen;

Or. en

Amendement 84
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F sexies. overwegende dat volgens de 
zomerprognose 2020 verschillende 
factoren naar verwachting de terugkeer 
van de arbeidsmarkt naar haar toestand 
van voor de pandemie zullen vertragen, 
bijvoorbeeld subsidieregelingen voor 
werktijdverkorting die voor een beperkte 
duur geldig zijn; overwegende dat in het 
geval van een langere periode van zwakke 
economische activiteit waarin een 
toenemend aantal bedrijven naar 
verwachting de activiteiten zal inkrimpen 
of failliet zal gaan, de regelingen een 
eventuele stijging van de werkloosheid 
niet volledig kunnen voorkomen; 
overwegende dat de verwachte stijging 
van de werkloosheidspercentages in de 
gehele EU bijzonder moeilijk kan worden 
bestreden in lidstaten waar de 
werkloosheid reeds relatief hoog was 
voordat de pandemie uitbrak, waar de 
economie naar verwachting langzaam zal 
opleven of de arbeidsmarkten en sociale 
vangnetten niet doeltreffend en doelmatig 
genoeg zijn;
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Or. en

Amendement 85
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F septies. overwegende dat er in 2018 
volgens Eurostat in de EU-28 8,3 miljoen 
deeltijdwerkers waren die graag meer 
uren zouden werken, 7,6 miljoen mensen 
die beschikbaar waren voor werk, maar 
die niet naar een baan zochten, en nog 
eens 2,2 miljoen mensen die op zoek 
waren naar werk, maar niet binnen 
afzienbare tijd aan de slag konden gaan; 
overwegende dat er in 2018 in de EU-28 
zich in totaal 18,1 miljoen mensen in een 
situatie bevonden die op werkloosheid 
leek;

Or. en

Amendement 86
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F octies. overwegende dat het EU-
aandeel van banen met een gemiddeld 
loon tussen 2002 en 2018 met 13 
procentpunten is gedaald;

Or. en
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Amendement 87
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F nonies. overwegende dat de 
verslechtering van de situatie op de 
arbeidsmarkt naar verwachting de loon- 
en salarisstijgingen zal beperken en de 
onderhandelingspositie van werknemers 
heeft verzwakt; overwegende dat sociaal 
overleg en collectieve onderhandelingen 
belangrijke instrumenten zijn waarmee 
werkgevers en vakbonden billijke lonen 
en arbeidsvoorwaarden vaststellen, en dat 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten 
tijdens een economische crisis de 
veerkracht van de lidstaten vergroten;

Or. en

Amendement 88
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F decies. overwegende dat het recht 
om collectieve onderhandelingen te 
voeren een kwestie is die alle Europese 
werknemers aangaat en die cruciale 
gevolgen heeft voor de democratie en de 
rechtsstaat, onder meer de eerbiediging 
van fundamentele sociale rechten, en dat 
collectieve onderhandeling een Europees 
grondrecht is en dat de Europese 
instellingen er bij artikel 28 van het 
Handvest van de grondrechten toe 
verplicht zijn dit grondrecht te 
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eerbiedigen; overwegende, in dit verband, 
dat beleidsmaatregelen die collectieve 
onderhandelingen en de positie van 
werknemers in stelsels voor loonvorming 
eerbiedigen, bevorderen en versterken een 
cruciale rol vervullen bij de 
totstandkoming van hoogwaardige 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 89
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F undecies. overwegende dat collectieve 
overeenkomsten vanaf 2000 in 22 van de 
27 lidstaten een terugslag kenden; 
overwegende dat het gemiddelde 
percentage van lidmaatschap van een 
vakbond in de hele Europese Unie 
ongeveer 23 % is, waarbij er grote 
verschillen zijn tussen de lidstaten, 
gaande van 74 % tot 8 %;

Or. en

Amendement 90
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden; overwegende dat 
de COVID-19-crisis met name kwetsbare 
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kwetsbare groepen; groepen treft, met als gevolg toegenomen 
ongelijkheid, armoede, werkloosheid en 
sociale verschillen, alsmede een 
ondermijning van de sociale en 
arbeidsnormen in Europa; overwegende 
dat jongeren en atypische werknemers het 
grootste risico lopen hun baan te verliezen 
en in armoede terecht te komen;

Or. fr

Amendement 91
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
kwetsbare groepen;

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
vrouwelijke werknemers, ouderen en 
kwetsbare groepen, met inbegrip van 
werknemers met tijdelijke contracten, 
laaggeschoolden, onvrijwillige 
deeltijdwerkers en zelfstandigen, en 
migrerende werknemers; overwegende dat 
veel werknemers in essentiële beroepen in 
de frontlinie in de strijd tegen de COVID-
19-pandemie tot deze kwetsbare 
categorieën behoren;

Or. en

Amendement 92
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de crisis G. overwegende dat de crisis 
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aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
kwetsbare groepen;

aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
kwetsbare groepen, waaronder 
werknemers met tijdelijke contracten, 
laaggeschoolden, onvrijwillige 
deeltijdwerkers en zelfstandigen, 
platformwerkers en migrerende 
werknemers, zodat de ongelijkheid en het 
armoederisico toenemen;

Or. en

Amendement 93
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
kwetsbare groepen;

G. overwegende dat de crisis als 
gevolg van de COVID-19-pandemie de 
meest kwetsbare groepen het hardst treft 
en nieuwe kwetsbare groepen heeft 
gecreëerd, en dat de verwachting is dat de 
pandemie aanzienlijke gevolgen zal blijven 
hebben voor de sociale omstandigheden; 

Or. sk

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

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
kwetsbare groepen;

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
vrouwelijke werknemers, ouderen, 
kwetsbare groepen en minderheden;

Or. en
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Amendement 95
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, Dominique 
Bilde

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociale omstandigheden, met name van 
kwetsbare groepen;

G. overwegende dat de crisis 
aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de 
sociaaleconomische situatie van de 
burgers van de lidstaten, met name van 
burgers met een zeer bescheiden inkomen;

Or. fr

Amendement 96
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de crisis heeft 
aangetoond dat elke werknemer essentieel 
is en dat, als onze samenlevingen in 
lockdown functioneren, dit niet alleen te 
danken is aan de gezondheidswerkers, 
onderzoekers en veiligheidsdiensten, maar 
in grote mate ook aan het 
schoonmaakpersoneel, 
vervoerswerknemers, kassamedewerkers 
in de supermarkt, zorgverleners, 
medewerkers van besteldiensten, 
huishoudelijk personeel, platformwerkers, 
werknemers van callcenters, werknemers 
in de voedings- en landbouwsector, vissers 
en tal van anderen die onmisbare 
bijdragen leveren; overwegende dat deze 
werknemers vaak werken onder slechte 
arbeidsvoorwaarden en weinig verdienen 
en dat in veel sectoren de meeste van deze 
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werknemers vrouwen zijn;

Or. en

Amendement 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat er nog steeds 
sprake is van een loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen die door de 
COVID-19-crisis mogelijk nog breder zal 
worden; overwegende dat vrouwen in de 
hele Unie nog altijd gemiddeld 16 % 
minder verdienen dan mannen en dat het 
pensioenverschil tussen mannen en 
vrouwen in de Unie ongeveer 37,2 % 
bedraagt;

Or. fr

Amendement 98
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de digitalisering 
mogelijkheden kan bieden om de sociale 
ongelijkheid te verminderen, maar ook 
kan leiden tot digitale uitsluiting en de 
uitgesproken ongelijkheden die vandaag 
de dag al bestaan kan verergeren;

Or. en
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Amendement 99
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat jongeren, 
langdurig werklozen en oudere 
werknemers het risico lopen te worden 
uitgesloten van de arbeidsmarkt;

Or. es

Amendement 100
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat progressieve 
belasting van cruciaal belang is om de 
ongelijkheid te bestrijden en inclusievere 
stelsels van sociale voorzieningen te 
kunnen financieren;

Or. en

Amendement 101
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het bedrijfsleven 
de primaire bron van werk en rijkdom 
binnen de maatschappij is en dat 
gezinnen afhankelijk zijn van beleid dat 
ondernemers de middelen garandeert en 
aanreikt om werknemers waardig en 
stabiel werk te kunnen aanbieden;
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Or. es

Amendement 102
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de huidige crisis 
ook het risico met zich meebrengt dat de 
regionale en territoriale verschillen tussen 
en binnen de lidstaten groter worden;

Or. en

Amendement 103
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat de landspecifieke 
aanbevelingen niet scherp geconcentreerd 
zijn op vermogensbelasting en 
progressieve inkomstenbelasting;

Or. en

Amendement 104
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
arbeidsmarktpolarisatie in de komende 
tien jaar naar verwachting verder zal 
toenemen en dat er naar verwachting 
meer hoger en lager gekwalificeerde 
banen zullen komen; overwegende dat 
deze trend wellicht nog zal worden 
versterkt door de pandemie; overwegende 
dat progressieve belasting een 
noodzakelijk voorwaarde is om de 
algemene ongelijkheid terug te dringen en 
goed functionerende welvaartsstaten te 
financieren;

Or. en

Amendement 105
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat de 
publieke sfeer de persoonlijke, gezins- en 
professionele sfeer ten goede moet komen 
teneinde een juiste sociale cohesie te 
waarborgen en een ontkoppeling van de 
publieke en particuliere sfeer te 
voorkomen;

Or. es

Amendement 106
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, H. overwegende dat de invoering van 
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sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en 
de vraag kunnen laten stijgen;

wetgevende maatregelen om billijke lonen 
te garanderen die in elk geval boven de 
relatieve armoedegrens liggen, sterke 
collectieve arbeidsovereenkomsten, en de 
hoogste niveaus van sociale bescherming 
van fundamenteel belang zijn om het 
fenomeen werkende armen en de 
economische en sociale ongelijkheden te 
bestrijden en de vraag te laten stijgen; 
overwegende dat de maatregelen in het 
kader van het werkgelegenheids- en 
sociaal beleid volledig in 
overeenstemming moeten zijn met de 
doelstelling om de Europese pijler van 
sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en de Europese 
Green Deal volledig ten uitvoer te leggen;

Or. it

Amendement 107
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
democratie op het werk, 
loontransparantie, voorspelbare 
arbeidsuren, toereikende sociale 
bescherming en belastingvoordelen het 
fenomeen werkende armen kunnen 
terugdringen, de ongelijkheden kunnen 
laten afnemen en de vraag kunnen laten 
stijgen; overwegende dat een leefbaar 
loon, volgens de definitie van Eurofound, 
een bedrag aan inkomsten is dat een 
werknemer een eenvoudige maar sociaal 
aanvaardbare levensstandaard verschaft; 
overwegende dat het minimumloon in de 
meeste landen 60 % of zelfs 50 % van het 
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mediane loon bedraagt;

Or. en

Amendement 108
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
flexibele sectorale akkoorden en 
individuele bedrijfsregelingen, evenals 
sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

Or. en

Amendement 109
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
toereikende sociale bescherming en 
investeringen in openbare diensten het 
fenomeen werkende armen kunnen 
terugdringen, de ongelijkheden kunnen 
laten afnemen en de vraag kunnen laten 
stijgen;

Or. en

Amendement 110
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
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Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen, de 
vraag kunnen laten stijgen en gezondheid 
en welzijn kunnen verbeteren;

Or. en

Amendement 111
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
gezondheids- en sociale ongelijkheden 
kunnen laten afnemen en de vraag kunnen 
laten stijgen;

Or. en

Amendement 112
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
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en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
economische groei kunnen laten stijgen;

Or. es

Amendement 113
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat billijke lonen, 
sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, 
en sociale bescherming het fenomeen 
werkende armen kunnen terugdringen, de 
ongelijkheden kunnen laten afnemen en de 
vraag kunnen laten stijgen;

H. overwegende dat een billijke 
beloning, fatsoenlijke en duurzame 
banen, en sociale bescherming het 
fenomeen werkende armen kunnen 
terugdringen, de ongelijkheden kunnen 
laten afnemen en de vraag kunnen laten 
stijgen;

Or. sk

Amendement 114
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een licht heeft geworpen op het 
toekomstige belang van gezondheid en 
veiligheid op het werk, en de noodzaak om 
de arbeidsvoorwaarden en werktijden te 
verbeteren en aan te passen aan de 
nieuwe realiteit, onder meer met flexibele 
werkregelingen (waarbij werknemers 
meer vrijheid krijgen om hun werk te 
organiseren) en een evenwicht tussen 
werk en privéleven, hetgeen allemaal 
belangrijke beleidsdoelstellingen zijn van 
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de EU;

Or. en

Amendement 115
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat het aanbieden 
van ontwikkelingsmogelijkheden en 
opleidingen op het gebied van beroeps- en 
persoonlijke vaardigheden aan 
werknemers de beste manier is om ervoor 
te zorgen dat zij optimaal presteren, 
waarbij een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid moet worden 
gestimuleerd die de eerbiediging van de 
persoonlijke vrijheid en waardigheid 
garandeert;

Or. es

Amendement 116
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de stelsels voor 
sociale bescherming zwaar op de proef 
worden gesteld om de sociale gevolgen 
van de crisis te verzachten en iedereen 
fatsoenlijke levensomstandigheden en 
toegang tot essentiële diensten zoals 
gezondheidszorg, onderwijs en 
huisvesting te verschaffen;

Or. fr
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Amendement 117
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er in de meeste 
lidstaten een reeks 
minimuminkomensregelingen bestaan die 
zorgen voor een vangnet voor mensen die 
met armoede worden bedreigd; 
overwegende dat een Europese richtlijn 
inzake een minimuminkomen welkom zou 
zijn;

Or. en

Amendement 118
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat digitalisering en 
artificiële intelligentie van cruciaal 
belang zijn voor alle industriële sectoren, 
doordat zij het concurrentievermogen 
doen toenemen, banen creëren en 
economische welvaart scheppen;

Or. en

Amendement 119
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi, Guido Reil, Nicolaus 
Fest

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de organisatie 
van de arbeidsmarkt in al haar aspecten, 
en voornamelijk de wetgeving inzake het 
minimumloon, tot de bevoegdheden van 
de lidstaten behoort;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat er in alle 
lidstaten minimuminkomensregelingen 
bestaan, in diverse vormen, om mensen in 
nood een minimum aan sociale 
bescherming en een vangnet te bieden;

Or. en

Amendement 121
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat COVID-19 de 
lacunes van de sociale bescherming voor 
veel mensen in onze samenlevingen, met 
name voor platformwerkers, migranten en 
vluchtelingen, heeft blootgelegd;

Or. en
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Amendement 122
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat bij de bepaling en 
de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Unie een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke 
gezondheid moet worden verzekerd;

Or. en

Amendement 123
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de mededeling 
van de Commissie van 20 oktober 2010 
getiteld “Solidariteit in de 
gezondheidszorg: verkleining van de 
ongelijkheid op gezondheidsgebied in de 
EU” (COM(2009)0567) onderstreept dat 
er in de gehele EU een sociale gradiënt in 
gezondheidsstatus bestaat; overwegende 
dat de WHO deze sociale gradiënt 
omschrijft als het verband tussen 
sociaaleconomische ongelijkheden en 
ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid en toegang tot 
gezondheidszorg; overwegende dat 
gezondheidsachterstanden hun oorsprong 
vinden in sociale verschillen in 
levensstandaard en ongelijke 
maatschappelijke gedragsmodellen die 
gerelateerd zijn aan geslacht, 
opleidingsniveau, werkgelegenheidsstatus, 
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inkomen en de ongelijke verdeling van 
toegang tot medische bijstand, 
ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering;

Or. en

Amendement 124
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat de huidige en 
traditionele demografische trends in de 
EU negatief zijn; overwegende dat 
COVID-19 een bijkomende druk legt op 
de meest kwetsbare groepen van de 
samenleving en dat degelijke gezinnen 
eens te meer hebben bewezen een 
fundamentele bescherming te bieden 
tegen armoede en sociale uitsluiting;

Or. en

Amendement 125
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat door positieve 
karaktereigenschappen te stimuleren in 
personen de basis wordt gelegd voor 
personen met een goed karakter en voor 
de waarden en beginselen die een 
maatschappij in staat stellen de 
persoonlijke en collectieve dimensie in 
evenwicht te brengen;

Or. es
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Amendement 126
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat COVID-19 de 
reeds onaanvaardbare 
arbeidsparticipatiekloof tussen mannen 
en vrouwen heeft vergroot, en dat 
daardoor de genderkloof op het gebied 
van pensioenen zal verdiepen; 
overwegende dat COVID-19 de reeds 
ongelijke verdeling van zorgtaken tussen 
mannen en vrouwen nog heeft verergerd;

Or. en

Amendement 127
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat wereldwijde 
uitdagingen zoals de digitalisering en de 
bestrijding van de klimaatverandering 
nog steeds moeten worden aangepakt en 
dat daarvoor een rechtvaardige transitie 
nodig is waarbij niemand in de steek 
wordt gelaten;

Or. fr

Amendement 128
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen
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Ontwerpresolutie
Overweging H quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H quater. overwegende dat 
dakloosheid in de meeste lidstaten 
gedurende het afgelopen decennium 
gestaag is toegenomen; overwegende dat 
elke nacht ten minste 700 000 mensen 
dakloos zijn in de EU, 70 % meer dan tien 
jaar geleden; overwegende dat COVID-19 
heeft aangetoond dat dakloosheid zowel 
een sociale crisis als een 
volksgezondheidscrisis is;

Or. en

Amendement 129
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landspecifieke aanbevelingen; 
vraagt om de uitvoeringsgraad van de 
landspecifieke aanbevelingen in de 
eurozone en daarbuiten te verhogen; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
landspecifieke aanbevelingen voor leden 
van de eurozone te verbeteren door een 
matrix te creëren waarin het sociaal 
beleid in verband met de Europese pijler 
van sociale rechten, zoals inclusieve 
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, 
voeding, werkgelegenheid en huisvesting, 
en het behoud van sociale rechten, wordt 
geanalyseerd naar sociaal segment, 
bijvoorbeeld kinderen, jongeren, ouderen 
(op het gebied van langdurige zorg voor 
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bejaarden), minderheden, migranten en 
personen met een handicap, zodat er een 
veel accurater beeld ontstaat van de 
economische en sociale gezondheid van 
de lidstaten, en verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of dit nieuwe onderdeel van 
de landspecifieke aanbevelingen kan 
worden uitgebreid naar lidstaten buiten de 
eurozone; geeft aan dat de landspecifieke 
aanbevelingen moeten aansluiten bij de 
economische, sociale en 
milieudoelstellingen van de EU, en niet 
met elkaar in tegenspraak mogen zijn 
maar juist een onderling versterkend 
effect moeten hebben; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de sociale 
rechten te versterken middels voorstellen 
voor wetgeving, inclusief, in voorkomend 
geval en na toetsing, financiële 
instrumenten, voor de tenuitvoerlegging 
van de Europese pijler van sociale 
rechten, binnen de grenzen van hun 
respectieve bevoegdheden als bedoeld in 
de Verdragen en in overeenstemming met 
het subsidiariteitsbeginsel;

Or. en

Amendement 130
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
wijst erop dat de verplichte naleving van 
de regels van het stabiliteits- en groeipact 
de lidstaten ervan weerhoudt de 
noodzakelijke vooruitgang te boeken bij de 
waarborging van een adequate respons op 
de ongekende economische en sociale 
schok als gevolg van de COVID-19-
pandemie; is van mening dat de door de 
Commissie opgestelde landspecifieke 
aanbevelingen een nieuw wetgevingskader 
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moeten weerspiegelen dat het mogelijk 
maakt om op verschillende bestuurlijke 
niveaus beleid aan te nemen dat volledig 
in overeenstemming is met de doelstelling 
om volledige werkgelegenheid te bereiken, 
de sociale rechten van alle burgers te 
waarborgen en een snelle en sociaal 
rechtvaardige transitie naar een circulaire 
en klimaatneutrale economie tot stand te 
brengen;

Or. it

Amendement 131
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landspecifieke aanbevelingen 
en dat op de verschillende 
beleidsterreinen ongelijke vooruitgang is 
geboekt; wijst erop dat sinds de aanvang 
van het Europees Semester in 2011 
bijzonder weinig vooruitgang is geboekt 
met de verbreding van de 
belastinggrondslag of met de 
gezondheidszorg en langdurige zorg 
waarbij de gezondheidszorgstelsels verder 
op de proef worden gesteld door de 
COVID-19-pandemie;

Or. en

Amendement 132
José Gusmão
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landspecifieke aanbevelingen 
dat in de verschillende lidstaten en 
beleidsterreinen ongelijke vooruitgang is 
geboekt; wijst erop dat de aandacht voor 
landspecifieke aanbevelingen in de 
deregulering van de arbeidsmarkt, 
procyclische economische 
beleidsmaatregelen en privatiseringen 
ertoe geleid hebben dat verschillende 
lidstaten ernstig kwetsbaar waren toen ze 
geconfronteerd werden met de 
economische en sociale crisis ten gevolge 
van COVID-19;

Or. en

Amendement 133
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landspecifieke aanbevelingen; 
beklemtoont dat de toepassing van de 
landspecifieke aanbevelingen van 
cruciaal belang is om de sociale inclusie 
en de sociale rechten te bevorderen; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
lidstaten onder druk te zetten, ongeacht of 
ze tot de eurozone behoren, om de 
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aanbevelingen uit te voeren;

Or. en

Amendement 134
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landspecifieke aanbevelingen; 
betreurt dat te veel landspecifieke 
aanbevelingen niet worden uitgevoerd en 
spoort de lidstaten ertoe aan deze 
aanbevelingen, en met name degene die 
betrekking hebben op werkgelegenheid en 
sociale aspecten, uit te voeren;

Or. fr

Amendement 135
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. neemt nota van de landspecifieke 
aanbevelingen 2020 van de Commissie; 
geeft uiting aan zijn bezorgdheid dat de 
lidstaten beperkte of geen vooruitgang 
hebben geboekt in zes van de tien in 2019 
opgestelde landenspecifieke 
aanbevelingen;

1. is van mening dat het beleid inzake 
de arbeidsmarkt en werkgelegenheid 
uitsluitend onder de bevoegdheid van de 
lidstaten moet vallen, en verwerpt 
bijgevolg de landspecifieke aanbevelingen 
van de Commissie;

Or. en
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Amendement 136
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen, zoals 
ouderen, personen met een handicap, 
vrouwen, etnische minderheden, 
LGBTQI+’ers, vluchtelingen en 
migranten die bijzonder kwetsbaar zijn 
voor het virus of de gevolgen ervan; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis; roept de lidstaten ertoe op gebruik 
te maken van het React-EU-pakket om 
hulp te bieden aan de meest behoeftigen 
door in voldoende financiering te voorzien 
voor het Fonds voor Europese hulp aan 
de meest behoeftigen (FEAD), om de 
werkgelegenheid te ondersteunen, in het 
bijzonder voor jongeren, bij de 
financiering die wordt verstrekt door het 
Europees Sociaal Fonds (ESF) en om 
concrete maatregelen te treffen met het 
oog op de cohesie van de EU, met name in 
de ultraperifere regio’s en de landen en 
gebieden overzee;

Or. en

Amendement 137
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 2. is bezorgd over de verwoestende 
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sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen, 
namelijk de werknemers die tijdens de 
crisis in de frontlinie stonden; benadrukt 
dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis; roept de lidstaten er in dat verband 
toe op gebruik te maken van het React-
EU-pakket om hulp te bieden aan de 
meest behoeftigen door in voldoende 
financiering te voorzien voor het Fonds 
voor Europese hulp aan de meest 
behoeftigen (FEAD), om steun te 
verlenen aan het behoud van banen en 
het scheppen van banen voor werklozen, 
met bijzondere aandacht voor jongeren bij 
de financiering die wordt verstrekt door 
het Europees Sociaal Fonds (ESF) en om 
concrete maatregelen te treffen met het 
oog op de cohesie en de territoria van de 
Unie, met name de ultraperifere regio’s;

Or. fr

Amendement 138
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen via een doortastende 
en gecoördineerde Europese respons op 
basis van een nieuwe Europees kader 
voor economische governance de 
noodzakelijke werkgelegenheids- en 
sociale maatregelen kunnen worden 
getroffen om de economische en sociale 
rechten van alle burgers volledig te 
beschermen en de schadelijke sociale 
gevolgen van de huidige ongekende crisis 
kunnen worden vermeden;
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Or. it

Amendement 139
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder vrouwen, ouderen en 
kwetsbare groepen, waardoor de 
ongelijkheid en sociale divergentie nog 
toenemen en de sociale en arbeidsnormen 
in Europa worden verzwakt; benadrukt dat 
alleen een doortastende en gecoördineerde 
Europese respons de sociale gevolgen kan 
opvangen van de huidige crisis en zal 
aantonen dat de EU een noodzakelijk 
project is dat gebaseerd is op 
rechtvaardigheid, solidariteit en 
integratie;

Or. en

Amendement 140
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen, meer 
in het bijzonder senioren, personen met 
een handicap, personen die tot 
minderheden behoren of personen die te 
kampen hebben met meervoudige 
discriminatie, maar ook nieuwe kwetsbare 
groepen die zijn ontstaan als gevolg van 
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de pandemie; benadrukt dat alleen een 
doortastende en gecoördineerde Europese 
respons, waarbij tevens rekening wordt 
gehouden met toekomstige crises, de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

Or. sk

Amendement 141
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis;

Or. fr

Amendement 142
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
waardoor reeds bestaande ongelijkheden 
worden verergerd en uitgebreid, en 
nieuwe ongelijkheden ontstaan, met name 
onder vrouwen, ouderen, kwetsbare 
groepen en minderheden zoals de Roma; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 



PE653.836v01-00 70/212 AM\1209664NL.docx

NL

gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

Or. en

Amendement 143
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen, zoals 
ouderen en personen met een handicap; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

Or. en

Amendement 144
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen, 
waardoor de ongelijkheid toeneemt; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
sociale gevolgen kan opvangen van de 
huidige crisis;

Or. en
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Amendement 145
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale en psychologische gevolgen van de 
COVID-19-crisis, met name onder 
kwetsbare groepen; benadrukt dat alleen 
een doortastende en gecoördineerde 
Europese respons de gevolgen kan 
opvangen van de huidige crisis;

Or. en

Amendement 146
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan helpen opvangen van de 
huidige crisis;

Or. en

Amendement 147
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, 

2. is bezorgd over de verwoestende 
sociale gevolgen van de COVID-19-crisis, 
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met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat alleen een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

met name onder kwetsbare groepen; 
benadrukt dat een doortastende en 
gecoördineerde Europese respons de 
gevolgen kan opvangen van de huidige 
crisis;

Or. es

Amendement 148
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat het Europees 
Semester, ondanks de aankondigingen dat 
het dringend noodzakelijk is de 
economische en sociale dimensies met 
elkaar in evenwicht te brengen en 
opwaartse convergentie te bevorderen, 
geen concrete agenda en maatregelen 
voor armoedebestrijding omvat en dat 
daarom een concrete strategie met een 
reeks streefcijfers en een 
monitoringproces moet worden 
vastgesteld;

Or. en

Amendement 149
Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. 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 
inspanningen te leveren om de 
mobiliteitsbelemmeringen voor 
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werknemers en bedrijven te verminderen;

Or. en

Amendement 150
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet 
adequaat is gebleken, omdat het de 
lidstaten niet de begrotingsruimte biedt 
die zij nodig hebben om 
onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

Schrappen

Or. sk

Amendement 151
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte om banen te behouden, 
bedrijven te helpen en een robuust herstel 
te ondersteunen; eist dat momenteel in 
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begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

alle lidstaten een ondersteunende 
begrotingskoers (actief begrotingsbeleid) 
wordt gevoerd om het herstel van 
consumptie, investeringen en groei te 
bevorderen; eist dat specifieke sectoren, 
waaronder de gezondheidssector, worden 
ondersteund met leningen en financiële 
middelen, idealiter aan de hand van 
“Manacle-Bonds”1 bis; eist dat sociale, 
economische en ecologische doelstellingen 
in de volgende begroting evenveel 
prioriteit moeten krijgen en op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit en dat het Europees Semester 
moet worden verbeterd door er in de 
gehele cyclus een sociale dimensie in op te 
nemen waarbij de voor het sociaal beleid 
bevoegde instanties van de EU en de 
lidstaten worden betrokken; eist een 
ambitieus MFK dat tegemoetkomt aan de 
behoeften van bestaande en nieuwe 
programma’s; eist dat in de begroting 
nieuwe eigen middelen worden 
opgenomen en dat de 
correctiemechanismen worden 
afgeschaft;
_______________________________
1 bis Een begrip dat is ontwikkeld door de 
Familienpartei Deutschlands om 
projecten te financieren waarmee de 
gevolgen van COVID-19 worden 
aangepakt.

Or. en

Amendement 152
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
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groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te voorkomen en te 
verzachten, wat de activering van de 
ontsnappingsclausule nodig maakte; 
waarschuwt dat deze al te restrictieve aard 
van het stabiliteits- en groeipact 
contraproductief werkt voor het bereiken 
van sociale en ecologische 
rechtvaardigheid, zolang de doelstellingen 
van de EPSR en de doelstellingen inzake 
duurzame ontwikkeling niet verplicht 
worden gesteld; eist daarom dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit; vraagt om een permanente 
“zilveren regel” voor sociale 
investeringen vast te stellen die moet 
worden toegepast tijdens de uitvoering 
van het stabiliteits- en groeipact, namelijk 
om openbare sociale investeringen die 
duidelijke positieve effecten hebben op de 
economische groei in aanmerking te laten 
komen voor een gunstige behandeling 
tijdens de beoordeling van 
overheidstekorten;

Or. en

Amendement 153
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
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ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit; verzoekt de lidstaten in dat 
verband volop gebruik te maken van de 
begrotingsflexibiliteit die mogelijk wordt 
gemaakt door de ontsnappingsclausule 
door een “gouden regel” voor sociale 
investeringen vast te stellen voor de 
financiering van hoogwaardige banen, 
openbare diensten, armoedebestrijding en 
de groene transitie;

Or. en

Amendement 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact ook in de huidige crisis niet 
adequaat is gebleken, omdat het de 
lidstaten niet de begrotingsruimte heeft 
geboden die zij nodig hebben om 
onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat het stabiliteits- en 
groeipact onmiddellijk wordt herzien en 
de sociale en ecologische doelstellingen 
worden verankerd in een reeks 
wetgevende maatregelen op verschillende 
bestuurlijke niveaus die een holistische 
aanpak weerspiegelen waarmee de 
Europese pijler van sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en de Europese 
Green Deal volledig ten uitvoer kunnen 
worden gelegd;

Or. it
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Amendement 155
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact de lidstaten in de huidige crisis 
door middel van de toepassing van de 
ontsnappingsclausule de begrotingsruimte 
biedt die zij nodig hebben om 
onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten;

Or. es

Amendement 156
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet 
adequaat is gebleken, omdat het de 
lidstaten niet de begrotingsruimte biedt die 
zij nodig hebben om onevenwichtigheden 
op te vangen en sociale gevolgen te 
verzachten, wat de activering van de 
ontsnappingsclausule nodig maakte; eist 
dat sociale en ecologische doelstellingen 
op dezelfde wijze afdwingbaar moeten zijn 
als begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. herinnert eraan dat het stabiliteits- 
en groeipact een eerste voorwaarde is voor 
een stabiele Europese economie die 
toekomstige crises het hoofd kan bieden; 
herhaalt in dit verband dat het belangrijk 
is dat de lidstaten zich tot dit pact blijven 
verbinden;

Or. en
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Amendement 157
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte;

Or. en

Amendement 158
Dennis Radtke, Miriam Lexmann, Loucas Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet 
adequaat is gebleken, omdat het de 
lidstaten niet de begrotingsruimte biedt 
die zij nodig hebben om 
onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat de lidstaten zich in 
de huidige crisis volledig blijven inzetten 
voor het stabiliteits- en groeipact en is 
ingenomen met hun besluit om gebruik te 
maken van de ontsnappingsclausule zodat 
de nodige flexibiliteit was gegarandeerd 
om alle nodige maatregelen te kunnen 
treffen ter ondersteuning van de 
gezondheid van de Europese burgers en 
de stelsels voor sociale bescherming, en 
om de Europese sociale markteconomie te 
stabiliseren; vraagt om de rol van de 
sociale en ecologische doelstellingen beter 
te integreren en te versterken;

Or. en
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Amendement 159
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig 
hebben om onevenwichtigheden op te 
vangen en sociale gevolgen te verzachten, 
wat de activering van de 
ontsnappingsclausule nodig maakte; eist 
dat sociale en ecologische doelstellingen 
op dezelfde wijze afdwingbaar moeten zijn 
als begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis vrij flexibel is 
gebleken, met de activering van de 
ontsnappingsclausule, zodat de lidstaten 
in staat waren de begrotingsruimte te 
gebruiken die zij nodig hadden om 
onevenwichtigheden op te vangen, de 
ondernemingen en werknemers te 
ondersteunen en sociale gevolgen te 
verzachten; eist dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde wijze 
afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

Or. fr

Amendement 160
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis op zich 
ontoereikend is gebleken, omdat het de 
lidstaten niet de begrotingsruimte biedt die 
zij nodig hebben om onevenwichtigheden 
op te vangen en de sociale gevolgen ervan 
te verzachten, wat de activering van de 
ontsnappingsclausule nodig maakte; eist 
dat aan sociale en ecologische 
doelstellingen, indien van toepassing, 
evenveel belang wordt gehecht als aan 
begrotingsconsolidatie en financiële 
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stabiliteit;

Or. en

Amendement 161
France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis schadelijk 
voor de economie is gebleken, omdat het 
de lidstaten niet de begrotingsruimte biedt 
die zij nodig hebben om 
onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 
wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

Or. fr

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te verzachten, wat de 
activering van de ontsnappingsclausule 
nodig maakte; eist dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde 

3. wijst erop dat het stabiliteits- en 
groeipact in de huidige crisis niet adequaat 
is gebleken, omdat het de lidstaten niet de 
begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben 
om onevenwichtigheden op te vangen en 
sociale gevolgen te voorkomen en te 
verzachten, wat de activering van de 
ontsnappingsclausule nodig maakte; eist 
dat sociale en ecologische doelstellingen 
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wijze afdwingbaar moeten zijn als 
begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

op dezelfde wijze afdwingbaar moeten zijn 
als begrotingsconsolidatie en financiële 
stabiliteit;

Or. en

Amendement 163
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit 
niet ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. onderstreept het belang van 
belastingstelsels waarbij het beginsel van 
progressiviteit op een zo rechtvaardig 
mogelijke wijze wordt toegepast, om de 
hoogste graad van sociale 
rechtvaardigheid te waarborgen; acht het 
dringend noodzakelijk op EU-niveau 
maatregelen aan te nemen om een einde 
te maken aan de agressieve fiscale 
planning die bepaalde lidstaten met hun 
regelgeving toestaan en om 
belastingparadijzen buiten de EU op 
doeltreffendere wijze aan te pakken; 
onderstreept de noodzaak om strengere 
regels aan te nemen om op te treden tegen 
corruptie en belastingontduiking en -
ontwijking; wijst erop dat een adequate 
bestrijding van deze ernstige problemen 
aanzienlijke extra begrotingsmiddelen zal 
genereren waarmee de publieke 
investeringen aanzienlijk kunnen worden 
uitgebreid ten behoeve van het onderwijs 
en de openbare gezondheidszorg, de 
socialezekerheidsstelsels, de gezondheid 
en veiligheid op het werk, een actief 
arbeidsmarktbeleid, de maatregelen ter 
bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting en de versnelling van de 
sociaal rechtvaardige transitie naar een 
circulaire en klimaatneutrale economie;

Or. it
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Amendement 164
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels; wijst 
erop dat onze gemeenschappelijke 
menselijke waarden richtinggevend 
moeten zijn voor onze 
begrotingsdiscussies en dat we moeten 
streven naar een begroting die uitmondt 
in een economie die deze opvatting beter 
weerspiegelt en die leidt tot een humaner 
Europa; pleit voor een betere controle, 
beoordeling en rapportage van de wijze 
waarop EU-middelen worden ingezet om 
het doeltreffende gebruik en algemeen 
belang ervan te verbeteren;

Or. en

Amendement 165
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit 
niet ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. verzoekt de lidstaten de 
pensioenstelsels voor werknemers en 
zelfstandigen toereikend en duurzaam te 
maken; is van mening dat 
pensioenhervormingen gepaard moeten 
gaan met maatregelen om het 
beroepsleven te verlengen, bijvoorbeeld 
door de effectieve pensioenleeftijd op te 
trekken, en moeten worden ingepast in 
strategieën voor actief ouder worden; is 
van mening dat de lidstaten een 
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constructieve dialoog met de sociale 
partners en andere belanghebbenden 
moeten aangaan en ervoor moeten zorgen 
dat de hervormingen geleidelijk worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 166
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels; 
beklemtoont dat de aandacht voor 
schuldvermindering in de procedure voor 
macro-economische onevenwichtigheden 
(PMO) van het Semester regressieve 
gevolgen heeft aangezien de openbare 
diensten daardoor minder capaciteit 
hebben om de ongelijkheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 167
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 

4. wijst erop dat gezond en 
verantwoord begrotingsbeleid, en 
budgettaire stabiliteit in het algemeen, de 
sleutel zijn tot volgehouden, robuuste 
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investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

publieke investeringen, met name in 
onderwijs-, sociale en 
gezondheidszorgstelsels, waarbij altijd 
voor ogen moet worden gehouden dat er 
voldoende flexibiliteit moet worden 
ingebouwd om te kunnen inspelen op 
onvoorziene gebeurtenissen of crises;

Or. en

Amendement 168
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst op het belang van gezond en 
verantwoord begrotingsbeleid en van 
budgettaire stabiliteit om op de lange 
termijn de duurzaamheid te kunnen 
garanderen van het welzijnsstelsel; is van 
mening dat de lidstaten eveneens moeten 
beschikken over begrotingsruimte voor de 
korte termijn om getroffen bedrijven en 
hun werknemers te beschermen;

Or. es

Amendement 169
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst erop dat een gezond en 
verantwoord begrotingsbeleid weliswaar 
gebaseerd is op budgettaire stabiliteit, 
maar doeltreffende publieke investeringen 
in hervormde stelsels op het gebied van 
onderwijs, sociale zorg, gezondheidszorg, 
kinderopvang en de zorg voor 
afhankelijke personen, niet in de weg 
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staat;

Or. sk

Amendement 170
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit 
niet ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst op het belang van gezond en 
verantwoord begrotingsbeleid; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie niettemin, als 
reactie op de gezondheidscrisis, de 
publieke investeringen, met name in 
onderwijs-, sociale en 
gezondheidszorgstelsels, te versterken;

Or. fr

Amendement 171
France Jamet, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit 
niet ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst erop dat budgettaire stabiliteit 
niet ten koste mag gaan van noodzakelijke 
publieke investeringen, met name in 
onderwijs-, sociale en 
gezondheidszorgstelsels;

Or. fr

Amendement 172
Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst op het belang van gezond en 
verantwoord begrotingsbeleid, en is van 
mening dat budgettaire stabiliteit moet 
worden bevorderd terwijl publieke 
investeringen worden aangemoedigd;

Or. en

Amendement 173
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst erop dat ondanks het belang 
van gezond en verantwoord 
begrotingsbeleid, budgettaire stabiliteit niet 
ten koste mag gaan van publieke 
investeringen, met name in onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorgstelsels;

4. wijst op het belang van gezond en 
verantwoord begrotingsbeleid, en is van 
mening dat budgettaire stabiliteit, hoe 
tijdelijk ook, niet ten koste mag gaan van 
publieke investeringen, met name in 
onderwijs-, sociale en 
gezondheidszorgstelsels;

Or. en

Amendement 174
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie te voldoen 
aan de internationale wettelijke 
verplichtingen in verband met 
kinderrechten waartoe de lidstaten 
(evenals de EU in haar geheel voor 
sommige ervan) zich hebben verbonden; 
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verzoekt de Commissie in 2020 te komen 
met een EU-kindergarantie; vraagt om in 
het MFK voor 2021-2027 kansen te 
benutten voor het investeren in kinderen 
en om middelen aan te wenden voor de 
ontwikkeling van de potentiële 
toegevoegde waarde van de EU-
kindergarantie bij de bestrijding van 
armoede en schadelijke negatieve trends 
in verband met de demografische 
ontwikkeling in Europa; vraagt om 
zachte-wetgevingsinitiatieven te gebruiken 
die de lidstaten aanmoedigen en 
stimuleren (eerder via groepsdruk dan via 
verplichtingen) om Europese en nationale 
actieplannen op te stellen die de toegang 
van kinderen tot de vijf belangrijkste 
sociale rechten garanderen (toegang tot 
kosteloze gezondheidszorg, kosteloos 
onderwijs, kosteloze kinderopvang, 
fatsoenlijke huisvesting en toereikende 
voeding); vraagt om gezinnen en kinderen 
te beschermen met behulp van de 
onmiddellijke invoering van een 25/25 
Europese onderhoudsbijdrage voor 
kinderen, een essentiële maatregel die 
reeds lang getroffen had moeten zijn met 
het oog op de uitvoering van de 
kindergarantie. Deze aanvullende 
onderhoudsbijdrage voor kinderen mag 
niet worden verrekend met andere 
uitkeringen en zou aantoonbaar het 
grootste economische 
ontwikkelingsproject aller tijden zijn, 
aangezien gezinnen het aanvullende 
bedrag dat zij ontvangen in de economie 
zouden pompen, hetgeen direct of indirect 
ten goede komt aan alle Europeanen;

Or. en

Amendement 175
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. wijst erop dat het Europees 
Semester vooral gericht is op sociale 
inclusie en armoede maar nog altijd niet 
beschikt over een agenda om de toename 
van de ongelijkheid in Europa te 
monitoren en tegen te gaan; dringt er 
daarom bij de Commissie op aan de 
verspreidingseffecten van het 
overheidsbeleid en de 
onevenwichtigheden op het gebied van de 
inkomens- en vermogensspreiding beter te 
beoordelen, ook aan de hand van 
individuele diepgaande 
beoordelingsrapporten indien deze 
onevenwichtigheden worden 
aangetroffen, als een manier om de 
economische coördinatie te koppelen aan 
werkgelegenheid en sociale prestaties; 
vraagt de Commissie te onderzoeken 
welke indicatoren van economische 
ongelijkheid het nauwkeurigst zijn (onder 
meer de Gini-index, Palma-indexen, 
Theil-index, loonquote, verhouding van 
het minimumloon tot het bbp per capita of 
tot het gemiddelde loon enz.), en de 
evolutie van de ongelijkheden op de voet 
te volgen;

Or. en

Amendement 176
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de lidstaten om hun 
belasting- en socialezekerheidsstelsels 
doeltreffender te maken om stimulansen 
voor werken te creëren; beklemtoont het 
belang van belastingstelsels die 
rechtvaardig en gemakkelijk na te leven 
zijn; herhaalt dat een streng arbeidsrecht 
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en te gulle uitkeringsstelsels het 
werkgelegenheidsniveau tegenwerken en 
na verloop van tijd uitmonden in 
onhoudbare kostenstijgingen voor de 
lidstaten; verzoekt de lidstaten de nodige 
economische hervormingen door te 
voeren om een gunstig bedrijfsklimaat te 
scheppen en de productiviteitsgroei te 
verhogen; herinnert eraan dat ons sociaal 
welzijn gegrondvest is op bloeiende 
bedrijven en goed functionerende 
nationale economieën;

Or. en

Amendement 177
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ingenomen met het feit dat veel 
lidstaten tijdens de COVID-19-pandemie 
uitzonderlijke maatregelen hebben 
getroffen om dakloosheid te voorkomen 
en aan te pakken door geen uitzettingen 
door te laten gaan en door te voorzien in 
noodwoningen; dringt er bij de lidstaten 
op aan duurzame, proactieve en reactieve 
oplossingen te verstrekken om 
dakloosheid uit te bannen tegen 2030; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan gegevens over dakloosheid te 
verzamelen en dakloosheid te integreren 
in alle relevante beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 178
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun inspanningen te richten op 
het ondersteunen van het bedrijfsleven en 
de instandhouding van de 
werkgelegenheid, en hierbij bijzondere 
aandacht te laten uitgaan naar kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
zelfstandigen;

Or. es

Amendement 179
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren 
om de sociale welzijnsstelsels te versterken 
en zodoende volledige garantie te bieden 
tegen armoede, stabiele en hoogwaardige 
banen te waarborgen en werknemers en 
zelfstandigen te beschermen tegen het 
risico op werkloosheid en 
inkomensverlies; acht het bovendien 
noodzakelijk de steun aan ondernemingen 
die in moeilijkheden verkeren als gevolg 
van de COVID-19-crisis te versterken, om 
de werkgelegenheid en de gezondheid en 
veiligheid op het werk in stand te houden; 
eist dat de investeringen in het kader van 
Next Generation EU volledig in 
overeenstemming zijn met de Europese 
pijler van sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en de Europese 
Green Deal; dringt aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
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voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

Or. it

Amendement 180
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; 
beklemtoont dat het herstelplan moet 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen inzake duurzame 
ontwikkeling, aan de uitvoering van de in 
de Green Deal vastgestelde groeistrategie 
en aan de concrete invulling van de 
Europese pijler van sociale rechten; dringt 
er bij de lidstaten op aan volop gebruik te 
maken van de mogelijkheden die worden 
geboden door de ontsnappingsclausule om 
ondernemingen in moeilijkheden en met 
cashflowproblemen, met name kmo’s, te 
ondersteunen, de banen, lonen en 
arbeidsvoorwaarden van de Europese 
werknemers te behouden, en te investeren 
in mensen en sociale welzijnsstelsels; 
dringt aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

Or. fr

Amendement 181
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren 
in mensen en sociale welzijnsstelsels; 
dringt aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule; is zeer 
teleurgesteld dat het proces van sociale 
ontwikkeling in Europa tot stilstand is 
gekomen, hetgeen geen reden mag zijn 
om Europa als welvaartsstaat te 
oriënteren, omdat sterkere welzijnsstaten 
de armoede in Europa als het ware 
zouden vastklinken; vraagt dat Europa de 
doelstelling nastreeft om het proces van 
sociale ontwikkeling nu te versnellen 
zodat mensen een zelfstandig, autonoom 
leven kunnen leiden;

Or. en

Amendement 182
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. neemt nota van Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU en dringt 
erop aan de begroting ervan te richten op 
de meest urgente sanitaire en 
sociaaleconomische behoeften van de 
lidstaten en de doelstellingen van 
klimaatneutraliteit op de langere baan te 
schuiven; dringt er bij de lidstaten op aan 
gebruik te maken van de 
ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

Or. es
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Amendement 183
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; betreurt 
echter dat er een aanzienlijk onevenwicht 
bestaat tussen de groene transitie en de 
digitalisering enerzijds en onderwijs-, 
sociale en gezondheidszorginfrastructuur 
anderzijds; dringt er bij de lidstaten op aan 
gebruik te maken van de 
ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en welzijnsstelsels; dringt aan op 
specifieke socialevooruitgangsplannen om 
te zorgen voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

Or. en

Amendement 184
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. vraagt om een ambitieuzer Next 
Generation EU en herstelplan van de EU; 
beklemtoont dat het herstelfonds bij 
gebrek aan eigen middelen in wezen een 
schuldinstrument is, aangezien het wordt 
gegarandeerd door toekomstige 
begrotingen; dringt er bij de lidstaten op 
aan gebruik te maken van de 
ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
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welzijnsstaten;

Or. en

Amendement 185
Dennis Radtke, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana 
Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels, zonder 
te streven naar houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën en het stabiliteits- en 
groeipact te blijven naleven; dringt aan op 
specifieke socialevooruitgangsplannen om 
te zorgen voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

Or. en

Amendement 186
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren 
in mensen en sociale welzijnsstelsels; 
dringt aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan om financiering in het 
kader van dit instrument te beschouwen 
als een uitgelezen kans om de nodige 
hervormingen te financieren, rekening 
houdend met het feit dat deze middelen in 
de komende tien jaar moeten worden 
terugbetaald en dat het derhalve zaak is 
de investeringen te toetsen op 
doeltreffendheid, duurzaamheid en 
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rendement; 

Or. sk

Amendement 187
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er 
bij de lidstaten op aan gebruik te maken 
van de ontsnappingsclausule en te 
investeren in mensen en sociale 
welzijnsstelsels; dringt aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is van mening dat het 
financieringsmodel van het Next 
Generation EU-voorstel verder gaat dan 
de bevoegdheden die aan de EU zijn 
overgedragen; dringt er bij de lidstaten op 
aan gebruik te maken van de 
ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

Or. en

Amendement 188
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere en sterkere 
welzijnsstaten;

5. is verheugd over Next Generation 
EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij 
de lidstaten op aan gebruik te maken van 
de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt 
aan op specifieke 
socialevooruitgangsplannen om te zorgen 
voor effectievere, billijkere en sterkere 
welzijnsstaten;
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Or. en

Amendement 189
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat tijdens de COVID-19-crisis 
niemand in de steek wordt gelaten, door 
ondersteuning te bieden aan kwetsbare 
groepen in de informele economie die 
geen inkomen meer hebben en aan 
werklozen, met name vrouwen en 
alleenstaande ouders, door billijke 
minimumlonen en bindende maatregelen 
met betrekking tot de transparantie van de 
lonen vast te stellen;

Or. en

Amendement 190
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt 
dat voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

Schrappen

Or. en
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Amendement 191
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR) en van de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de VN in het 
kader van het Europees herstelplan om 
sociale rechtvaardigheid, sociale cohesie 
en welvaart voor iedereen te garanderen; 
is bezorgd dat de stelsels van sociale 
voorzieningen tijdens de huidige crisis 
onder ongeziene druk staan en dat de 
bijbehorende overheidsuitgaven 
exponentieel zullen stijgen; benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben die de stelsels van sociale 
voorzieningen versterkt en investeert in 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen om de sociale gevolgen van de 
crisis te bestrijden;

Or. en

Amendement 192
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR) en van de 
verwezenlijking van de doelstellingen voor 
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investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

duurzame ontwikkeling van de VN in het 
kader van het Europees herstelplan; 
benadrukt dat voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan en het MFK een sterke sociale 
dimensie moet hebben, met name door te 
investeren in stabiele 
socialezekerheidsstelsels, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, cultuur, justitie en 
toereikende en toegankelijke openbare 
sociale diensten met als doel de 
bestrijding van de sociale gevolgen van de 
crisis en de definitieve uitbanning van 
armoede;

Or. en

Amendement 193
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR) en de rol van 
de EPSR als kompas voor een proces dat 
leidt tot hernieuwde sociaaleconomische 
convergentie en het behalen van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
(SDG’s) van de VN; benadrukt dat voor 
een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben, ervoor moet zorgen dat 
niemand in de steek wordt gelaten en de 
Europese groene transitie en 
digitalisering moet ondersteunen;

Or. en
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Amendement 194
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. merkt op dat de Europese pijler van 
sociale rechten (EPSR) als richtsnoer zou 
kunnen dienen voor de lidstaten wanneer 
zij hun herstel opstarten; benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke toekomstgerichte 
dimensie moet hebben, zodat een 
welvarend Europa tot stand komt voor de 
volgende generaties;

Or. en

Amendement 195
Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. benadrukt dat het belangrijk is de 
bevoegdheden van de lidstaten te 
eerbiedigen zoals die in het Verdrag 
verankerd zijn, met name ten aanzien van 
de Europese pijler van sociale rechten 
(EPSR); benadrukt dat voor een volledig 
herstel de investeringsinspanning van de 
EU via het herstelplan economische groei 
op de interne markt moet stimuleren;

Or. en

Amendement 196
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben die erop gericht is alle 
burgers te beschermen tegen armoede en 
sociale uitsluiting;

Or. it

Amendement 197
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. benadrukt dat de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR) een politieke 
verklaring is zonder juridisch bindend 
karakter en dat het subsidiariteitsbeginsel 
moet worden geëerbiedigd; benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

Or. en

Amendement 198
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 

6. benadrukt dat de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR) een politieke 
verklaring is zonder juridisch bindend 
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voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

karakter en dat het subsidiariteitsbeginsel 
moet worden geëerbiedigd; benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

Or. en

Amendement 199
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben;

6. benadrukt het belang van 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten (EPSR); benadrukt dat 
voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben, waarbij de waardigheid van 
personen altijd moet worden 
gegarandeerd;

Or. es

Amendement 200
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. onderstreept dat de bevordering 
van sociaal beleid dat tegemoetkomt aan 
de behoeften van gezinnen en deze 
ondersteunt, van prioritair belang is voor 
het bereiken van optimale rijkdom binnen 
een samenleving, zowel op materieel als 
op menselijk niveau;

Or. es
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Amendement 201
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, France Jamet, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19 crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 202
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19 crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd;

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19-crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd; wijst er echter op dat 
SURE tijdelijk is en afloopt wanneer de 
COVID-19-pandemie voorbij is; verzoekt 
de Commissie derhalve een permanent 
bijzonder instrument voor te stellen, dat 
buiten de MFK-maxima valt, en dat – op 
verzoek van de lidstaten – wordt 
geactiveerd wanneer er zich een 
onverwachte crisis voordoet die heeft 
geleid tot een gestage toename van de 
uitgaven voor regelingen van 
werktijdverkorting en soortgelijke 
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maatregelen;

Or. en

Amendement 203
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19 crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd;

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19-crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd en de ondernemingen 
bijgevolg meer mogelijkheden krijgen om 
zich de kasmiddelen te verschaffen die 
nodig zijn voor de heropstart van de 
economische activiteit en het behoud van 
de werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 204
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19 crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd;

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel om financiële steun te 
verlenen met betrekking tot de 
inspanningen van de lidstaten om hun 
regelingen voor werktijdverkorting aan te 
passen of uit te breiden (naar 
zelfstandigen) in de context van de 
COVID-19-crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
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te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd;

Or. en

Amendement 205
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19 crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan snel tot overeenstemming 
te komen zodat het snel ten uitvoer kan 
worden gelegd;

7. is verheugd over het SURE-
voorstel van de Commissie als een 
noodmaatregel in de context van de 
COVID-19-crisis, en dringt er bij de 
lidstaten op aan hiervan doeltreffend 
gebruik te maken; neemt kennis van het 
feit dat het instrument van tijdelijke aard 
is en is ingenomen met de vervalclausule;

Or. en

Amendement 206
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. wijst op de toezegging van de 
Europese Commissie om het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering in te zetten als reactie op de 
gevolgen van de COVID-19-crisis voor de 
werkgelegenheid; verzoekt de lidstaten 
derhalve snel financieringsaanvragen in 
te dienen bij de Commissie om de 
Europese werknemers die als gevolg van 
COVID-19 werkloos zijn geworden te 
begeleiden bij hun bij- of omscholing en 
herintegratie op de arbeidsmarkt;
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Or. fr

Amendement 207
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de lidstaten preventieve 
herstructureringskaders te garanderen 
waarbinnen mensen een tweede kans 
krijgen en eerlijke schuldenaren in 
financiële moeilijkheden de mogelijkheid 
krijgen zich te herstellen en insolventie te 
voorkomen;

Or. es

Amendement 208
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd; 
beklemtoont dat we de strategische 
capaciteit van de EU moeten versterken 
door ervoor te zorgen dat het geld deze 
keer niet uit Europa verdwijnt via 
outsourcing; vraagt om te garanderen dat 
bedrijven die via EU-instrumenten 
investeringssteun ontvangen, voldoen aan 
duidelijke benchmarks zodat alleen 
bedrijven die zich houden aan sociale 
normen, onder meer goede en 
gezinsvriendelijke aanstellingspraktijken, 
met rechtvaardige lonen en gezonde 
financiën, en die het milieu beschermen 
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voor deze steun in aanmerking komen;

Or. en

Amendement 209
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd; 
vraagt dat de middelen en fondsen worden 
toegewezen aan project en begunstigden 
die voldoen aan onze op de Verdragen 
gebaseerde fundamentele waarden en dat 
de ontvangende ondernemingen hun 
werknemers beschermen en eerlijke 
arbeidsvoorwaarden garanderen, naar 
billijkheid hun deel van de belastingen 
betalen en afzien van het uitkeren van 
dividend of het aanbieden van regelingen 
voor aandelenterugkoop die gericht zijn 
op het belonen van aandeelhouders;

Or. en

Amendement 210
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
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aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd en 
dat bedrijven die gebruikmaken van 
financiële overheidssteun hun 
werknemers beschermen, eerlijke 
arbeidsvoorwaarden garanderen, naar 
billijkheid hun deel van de belastingen 
betalen en afzien van het uitkeren van 
bonussen aan de directie of dividend aan 
aandeelhouders; is van mening dat 
bedrijven die weigeren te onderhandelen 
met de vakbonden geen 
overheidsmiddelen of financiële bijstand 
mogen ontvangen;

Or. en

Amendement 211
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd; is 
van mening dat de lidstaten er bovendien 
voor moeten zorgen dat de financiële 
steun uitsluitend wordt verstrekt aan 
ondernemingen die de geldende 
collectieve overeenkomsten in acht 
nemen; is van mening dat de lidstaten 
erop moeten toezien dat begunstigde 
ondernemingen zich onthouden van de 
terugkoop van bedrijfsaandelen, het 
uitkeren van dividenden aan 
aandeelhouders of bonussen aan 
leidinggevend personeel;

Or. en
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Amendement 212
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die de geldende 
collectieve overeenkomsten in acht nemen 
en zich onthouden van de terugkoop van 
bedrijfsaandelen, het uitkeren van 
dividenden aan aandeelhouders of 
bonussen aan kaderpersoneel, en dat deze 
ondernemingen niet in belastingparadijzen 
zijn geregistreerd;

Or. en

Amendement 213
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd en 
zich er bovendien van te verzekeren dat de 
begunstigde ondernemingen afzien van de 
terugkoop van aandelen en de uitkering 
van dividenden aan aandeelhouders of 
bonussen aan managers;

Or. it

Amendement 214
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, 
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Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet zijn 
geregistreerd in landen die zijn 
opgenomen in bijlage 1 bij de conclusies 
van de Raad over de herziene EU-lijst van 
jurisdicties die niet coöperatief zijn op 
belastinggebied1 bis;

__________________
1 bis Conclusies van de Raad (6129/20) van 
18 februari 2020 over de herziene EU-lijst 
van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op 
belastinggebied.

Or. en

Amendement 215
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om bij het verstrekken van 
financiële ondersteuning rekening te 
houden met het feit dat ondernemingen 
soms opzettelijk in zogeheten 
belastingparadijzen worden geregistreerd, 
en met name waakzaam te blijven waar 
het bedrijven betreft die geen 
daadwerkelijk economische activiteiten 
uitoefenen in hun land van registratie;

Or. sk
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Amendement 216
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;

8. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat alleen 
financiële ondersteuning wordt verstrekt 
aan ondernemingen die niet in 
belastingparadijzen buiten de Europese 
Unie zijn geregistreerd;

Or. en

Amendement 217
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van 
de EPSR weerspiegelen, en verplichte 
sociale doelstellingen te ontwikkelen;

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Stefania Zambelli, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van 

Schrappen



AM\1209664NL.docx 111/212 PE653.836v01-00

NL

de EPSR weerspiegelen, en verplichte 
sociale doelstellingen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 219
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van 
de EPSR weerspiegelen, en verplichte 
sociale doelstellingen te ontwikkelen;

9. beklemtoont dat een eenvoudig en 
gemakkelijk te interpreteren scorebord 
wellicht meer effect zal sorteren op het 
daadwerkelijke beleid; beklemtoont het 
belang van evaluaties vooraf evenals van 
grondige evaluaties achteraf van de 
nationale hervormingsprogramma’s; 
dringt er bij de lidstaten en de Commissie 
op aan alle vormen van groenwassen met 
EU-middelen nauwlettend in het oog te 
houden en ertegen op te treden;

Or. en

Amendement 220
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van 
de EPSR weerspiegelen, en verplichte 
sociale doelstellingen te ontwikkelen;

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het sociale scorebord te verbeteren door 
meer indicatoren op te nemen en er alle 20 
beginselen van de EPSR duidelijk in te 
weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen evenals een 
taxonomie voor sociale duurzaamheid 
waarin de sociale aspecten van de 
ecologische, sociale en 
governancefactoren (ESG) zijn 
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geïntegreerd;

Or. en

Amendement 221
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

9. benadrukt de essentiële rol van het 
sociale scorebord in het Europees 
Semester; dringt er bij de Commissie op 
aan het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 222
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen, met name 
inzake armoedebestrijding;

Or. en
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Amendement 223
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius 
Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van 
de EPSR weerspiegelen, en verplichte 
sociale doelstellingen te ontwikkelen;

9. dringt er bij de Commissie op aan 
voort te bouwen op de bestaande 
indicatoren en het scorebord te versterken 
door het alle 20 beginselen van de EPSR te 
laten weerspiegelen;

Or. en

Amendement 224
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen die in 
landspecifieke aanbevelingen worden 
uiteengezet;

Or. en

Amendement 225
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 9. dringt er bij de Commissie op aan 
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het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen;

Or. es

Amendement 226
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en verplichte sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

9. dringt er bij de Commissie op aan 
het scorebord te verbeteren door meer 
indicatoren op te nemen en duidelijke 
doelstellingen die alle 20 beginselen van de 
EPSR weerspiegelen, en sociale 
doelstellingen te ontwikkelen;

Or. en

Amendement 227
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is bezorgd over de zichtbaar 
wordende gevolgen van de COVID-19-
crisis voor de toeleveringsketens in 
strategische Europese sectoren, die leiden 
tot verstoringen van de vraag en een 
ongezien banenverlies waardoor de 
Europese arbeidsmarkt op de lange 
termijn wellicht negatief zal worden 
beïnvloed;

Or. en
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Amendement 228
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere jongerengarantie; dringt er bij 
de lidstaten op aan te investeren in effectief 
actief arbeidsmarktbeleid, maatregelen 
voor het behoud van de werkgelegenheid 
toe te passen en zorgvuldig flexibele 
werkregelingen te ontwerpen en te 
bevorderen met een geleidelijke 
vermindering van de wekelijkse 
arbeidsduur en duobanen met volledige 
looncompensatie om werkloosheid tegen 
te gaan, en dringt er voorts op aan om met 
name ruim te investeren in onderwijs, 
opleiding en een leven lang leren en 
vooral in de bij- en omscholing van 
arbeiders en werknemers in de gehele 
Unie als een manier om het economisch 
herstel en de sociale cohesie te 
ondersteunen; beklemtoont dat ieders 
capaciteiten moeten worden versterkt om 
alle mensen in staat te stellen te profiteren 
van verandering op het werk, om de 
arbeidsinstellingen te versterken zodat zij 
alle werknemers toereikend kunnen 
beschermen, en om aanhoudende, 
inclusieve en duurzame groei, volledige 
en productieve werkgelegenheid en 
fatsoenlijk werk voor iedereen te 
bevorderen; beklemtoont eveneens de 
cruciale rol van internationale 
arbeidsnormen om deze doelstellingen te 
kunnen bereiken;

Or. en
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Amendement 229
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een publiek 
debat te organiseren over de mogelijke 
noodzaak om een 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel te 
ontwikkelen, de voordelen van de 
jongerengarantie tot dusver te evalueren 
en, op basis van deze evaluatie, te 
overwegen een effectievere en inclusievere 
jongerengarantie voor te stellen; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan, met 
name onder delen van de bevolking die als 
gevolg van de COVID-19-pandemie 
werkloos zijn geworden, alsmede om de 
toegang tot de arbeidsmarkt te 
vergemakkelijken voor jongeren, 
personen met een handicap en personen 
die met discriminatie te kampen hebben; 

Or. sk

Amendement 230
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
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er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere jongerengarantie, met 
bijzondere aandacht voor aanbiedingen 
van hoogwaardige banen; dringt er bij de 
lidstaten op aan te investeren in effectief 
actief arbeidsmarktbeleid en volop gebruik 
te maken van bestaande en nieuwe 
financieringsinstrumenten van de EU om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan, 
nieuwe banen te scheppen aan de hand 
van overheidsinvesterings- en 
werkgelegenheidsprogramma’s, en de rol 
van openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening te versterken;

Or. en

Amendement 231
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage en de daarmee 
gepaard gaande toename van armoede en 
verschillen in de levensstandaard, die met 
name jongeren, vrouwen1 bis, 
laaggeschoolden en mensen met precaire 
arbeidsvoorwaarden raken; dringt er bij de 
Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere jongerengarantie; dringt er bij 
de lidstaten op aan te investeren in effectief 
actief arbeidsmarktbeleid om langdurige 
werkloosheid tegen te gaan, voornamelijk 
in regio’s met grote demografische 
nadelen, zoals ontvolkte of dunbevolkte 
regio’s en plattelandsgebieden;

__________________
1 bis OESO, Employment Outlook 2020.
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Or. en

Amendement 232
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere jongerengarantie die 
kwaliteitsnormen op Europees niveau 
garandeert, met specifieke bepalingen en 
duidelijke doelstellingen om de mensen te 
bereiken die zich het verst van de 
arbeidsmarkt bevinden, met uitzondering 
van onbetaalde stages; dringt er bij de 
lidstaten op aan te investeren in effectief 
actief arbeidsmarktbeleid om langdurige 
werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 233
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
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inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

inclusievere jongerengarantie; dringt er bij 
de lidstaten op aan te investeren in effectief 
actief arbeidsmarktbeleid, namelijk aan de 
hand van een doelgerichter gebruik van 
bestaande en toekomstige 
financieringsinstrumenten, zoals het 
Europees Sociaal Fonds, om langdurige 
werkloosheid te voorkomen en tegen te 
gaan;

Or. en

Amendement 234
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een 
effectievere en inclusievere 
jongerengarantie voor te stellen; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief en gepersonaliseerd actief 
arbeidsmarktbeleid dat de uitbreiding 
en/of verwerving van nieuwe 
vaardigheden door werknemers bevordert, 
evenals duale opleidingen en een 
permanent leerproces, om hun 
inzetbaarheid te vergroten en langdurige 
werkloosheid tegen te gaan;

Or. es

Amendement 235
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
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Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een 
permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat alle vormen 
van arbeid heeft getroffen, met name de 
werkgelegenheid voor jongeren en 
precaire banen; dringt er bij de lidstaten op 
aan te investeren in effectief 
arbeidsmarktbeleid en economische 
hervormingen om langdurige 
werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 236
Guido Reil, France Jamet, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een 
permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; 
verwerpt het voorstel van een Europees 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel omdat 
een dergelijke regeling geen oplossing 
biedt voor de structurele nationale of 
regionale arbeidsmarktproblemen die van 
permanente aard zijn en veroorzaakt 
worden door een onjuist beleid; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 237
Dennis Radtke, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere jongerengarantie met 
hoogwaardige werkaanbiedingen, 
opleiding en onderwijs; dringt er bij de 
lidstaten op aan te investeren in effectief 
actief arbeidsmarktbeleid om langdurige 
werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 238
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
de EMU-landen voor te stellen en een 
effectievere en inclusievere 
jongerengarantie; dringt er bij de lidstaten 
op aan te investeren in effectief actief 
arbeidsmarktbeleid om langdurige 
werkloosheid tegen te gaan;

Or. en
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Amendement 239
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een 
effectievere en inclusievere 
jongerengarantie voor te stellen; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 240
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een permanent 
werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor 
te stellen en een effectievere en 
inclusievere Jongerengarantie; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

10. is bezorgd over het gestegen 
werkloosheidspercentage, dat met name 
jongeren, laaggeschoolden en mensen met 
precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt 
er bij de Commissie op aan een 
effectievere en inclusievere 
jongerengarantie voor te stellen; dringt er 
bij de lidstaten op aan te investeren in 
effectief actief arbeidsmarktbeleid om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 241
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
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Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de lidstaten en de 
Commissie voorrang te geven aan de 
strijd tegen de jeugdwerkloosheid, met 
name in het kader van het Europese 
herstelinstrument “Next Generation EU”, 
en volop gebruik te maken van 
financieringsinstrumenten zoals de 
jongerengarantie en Europese 
programma’s zoals Erasmus +, en 
aangepaste maatregelen te treffen om de 
jeugdwerkloosheid te bestrijden en de 
inzetbaarheid van jongeren te versterken;

Or. fr

Amendement 242
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst met grote bezorgdheid op het 
hoge niveau van de jeugdwerkloosheid in 
een aantal lidstaten en op de precaire 
aard van arbeidsovereenkomsten van 
jongeren, met name in sectoren die 
ernstig getroffen zijn door de COVID-19-
crisis, zoals toerisme en horeca; verzoekt 
de lidstaten en de Commissie de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
voorrang te geven door, onder meer, de 
inzetbaarheid van jongeren te bevorderen 
en de arbeidsmarktpolarisatie aan te 
pakken;

Or. en
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Amendement 243
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de COVID-
19-pandemie de positie van groepen die 
zich het verst van de arbeidsmarkt 
bevinden, zoals mantelzorgers, langdurig 
zieken, personen met een handicap, 
gezondheidsproblemen of complexe 
chronische aandoeningen, migranten en 
vluchtelingen, en etnische en religieuze 
minderheden, niet verergert;

Or. en

Amendement 244
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie 
op de arbeidsmarkt moet worden 
bestreden, onder meer door Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad tot instelling van 
een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep onder de 
aandacht te brengen, en door toegang te 
bieden tot mogelijkheden voor 
permanente educatie middels op maat 
gesneden cursussen en opleidingen;

Or. en

Amendement 245
Margarita de la Pisa Carrión



AM\1209664NL.docx 125/212 PE653.836v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten onderwijs- en opleidingsstelsels 
beter af te stemmen op de behoeften van 
de arbeidsmarkt zodat een soepele 
overgang tussen opleiding en werk kan 
worden gewaarborgd; dringt in dit kader 
aan op een grotere betrokkenheid van 
bedrijven bij het ontwerp en de uitvoering 
van deze stelsels;

Or. es

Amendement 246
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is, evenals de versterking van de 
werknemers- en vakbondsrechten, 
collectieve onderhandelingen en inspraak 
van werknemers als essentiële 
instrumenten voor democratie en inclusie; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de capaciteitsopbouw van de sociale 
partners te steunen om de sociale dialoog 
op alle niveaus, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de 
betrokkenheid van werknemers bij 
bedrijfsaangelegenheden te versterken, 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
bevorderen als eerste voorwaarde voor 
overheidsopdrachten en om te garanderen 
dat de sociale partners volledig betrokken 
zijn bij de beleidsvorming, met inbegrip 
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van het Europees Semester;

Or. en

Amendement 247
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken; 
verzoekt de Commissie het gebruik van 
het ESF+ te bevorderen voor de 
capaciteitsopbouw van de sociale partners 
met het oog op de versterking van 
collectieve arbeidsovereenkomsten in 
Europa; verzoekt de lidstaten de nationale 
sociale partners te raadplegen en hen te 
betrekken bij het opstellen van wetgeving 
die voor hen van belang is;

Or. en

Amendement 248
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 

11. dringt er bij de lidstaten op aan in 
het belang van hun burgers de sociale 
dialoog en collectieve 
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vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de 
sociale dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

arbeidsovereenkomsten te versterken;

Or. fr

Amendement 249
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
rechtstreekse betrokkenheid van de 
burgers bij besluitvormingsprocessen, een 
adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de burgers en de sociale partners te 
steunen om de transparantie en de 
kwaliteit van besluitvormingsprocessen, 
de sociale dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

Or. it

Amendement 250
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog op alle 
niveaus en effectieve betrokkenheid van de 
sociale partners vereist is; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
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de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

capaciteitsopbouw van de sociale partners 
te steunen om de 
lidmaatschapspercentages van vakbonden 
te verhogen, de sociale dialoog en 
inspraak van het maatschappelijk 
middenveld te versterken en het 
toepassingsgebied van collectieve 
onderhandelingen uit te breiden om een 
democratisch en sociaal rechtvaardig 
herstel te garanderen;

Or. en

Amendement 251
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de 
sociale dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is;

Or. en

Amendement 252
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de voor dit doeleinde 
door de lidstaat gemachtigde sociale 
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lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de 
sociale dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

partners vereist is;

Or. es

Amendement 253
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken;

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 
arbeidsovereenkomsten, flexibele sectorale 
akkoorden en individuele 
bedrijfsregelingen te versterken;

Or. en

Amendement 254
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog en effectieve 
betrokkenheid van de sociale partners 
vereist is; dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van 
de sociale partners te steunen om de sociale 
dialoog en collectieve 

11. benadrukt dat voor de succesvolle 
tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan 
een adequate sociale dialoog op alle 
niveaus en effectieve betrokkenheid van de 
sociale partners vereist is; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
capaciteitsopbouw van de sociale partners 
te steunen om de sociale dialoog en 
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arbeidsovereenkomsten te versterken; collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken;

Or. en

Amendement 255
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. vraagt om de financiering voor 
programma’s die gericht zijn op cohesie 
en welzijn, zoals het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+), niet te verminderen;

Or. en

Amendement 256
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de 
Commissie op aan een Europees kader 
voor minimumlonen te presenteren om 
het fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

Schrappen

Or. en
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Amendement 257
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. neemt kennis van de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt aan op de 
vaststelling van toereikende 
minimumlonen in de lidstaten die ver 
boven de armoedegrens liggen via 
collectieve arbeidsovereenkomsten of 
nationale wetgeving indien van 
toepassing; beklemtoont dat er een 
duidelijk onderscheid moet worden 
gemaakt tussen arbeidsmarkten met 
bestaande wettelijke minimumlonen en 
arbeidsmarkten waar de loonvorming 
uitsluitend via collectieve 
arbeidsovereenkomsten plaatsvindt; 
beklemtoont dat geen enkel initiatief 
schade mag toebrengen aan de autonomie 
van de sociale partners en de loonvorming 
in stelsels met collectieve 
arbeidsovereenkomsten; beklemtoont dat 
een kader niet de toepassing mag vereisen 
van instrumenten die collectieve 
arbeidsovereenkomsten universeel geldig 
maken;

Or. en

Amendement 258
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 

12. neemt kennis van de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
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Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

Commissie over een EU-kader voor de 
analyse van minimumlonen, evenals de 
eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel bij de vaststelling 
ervan;

Or. es

Amendement 259
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving in overeenstemming met de 
nationale tradities en met het nodige 
respect voor de autonomie van de 
nationale sociale partners en goed 
functionerende modellen voor collectieve 
onderhandelingen; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
ongezonde loonkostenconcurrentie te 
vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen;
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Or. en

Amendement 260
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. neemt nota van de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de lidstaten 
op aan fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers te waarborgen;

Or. sk

Amendement 261
Guido Reil, Nicolaus Fest, Stefania Zambelli, Elena Lizzi, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 

12. moedigt de lidstaten aan ervoor te 
zorgen dat mensen die werken een loon 
verdienen dat hen in staat stelt in hun 
land een fatsoenlijk leven te leiden; 
herinnert er in dit verband aan dat om het 
even welk besluit over de vaststelling van 
minimumlonen een prerogatief van de 
lidstaten is;
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arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

Or. en

Amendement 262
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de 
Commissie op aan een Europees kader 
voor minimumlonen te presenteren om 
het fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. beklemtoont dat het belangrijk is te 
zorgen voor fatsoenlijke lonen boven de 
armoedegrens voor alle werknemers via 
collectieve arbeidsovereenkomsten of 
nationale wetgeving; dringt erop aan dat er 
op EU-niveau normen worden vastgesteld 
voor fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers;

Or. en

Amendement 263
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de 

12. beklemtoont dat het belangrijk is te 
zorgen voor fatsoenlijke lonen boven de 
armoedegrens voor alle werknemers via 
collectieve arbeidsovereenkomsten of 
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Commissie op aan een Europees kader 
voor minimumlonen te presenteren om 
het fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

nationale wetgeving; dringt erop aan dat er 
op EU-niveau normen worden vastgesteld 
voor fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers;

Or. en

Amendement 264
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europese richtlijn voor 
minimumlonen te presenteren om sociale 
dumping te bestrijden en het fenomeen 
“werkende armen”, misbruik en 
discriminatie uit te bannen door te zorgen 
voor fatsoenlijke lonen boven de relatieve 
armoedegrens voor alle werknemers en 
verbetering van collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers die in elk geval een 
levensstandaard boven de relatieve 
armoedegrens garanderen;

Or. it

Amendement 265
Abir Al-Sahlani
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. neemt kennis van de tweedefase-
raadpleging van de Commissie over een 
Europees kader voor minimumlonen; 
dringt er bij de Commissie op aan het 
beginsel van subsidiariteit te eerbiedigen 
zoals dat is verankerd in de Verdragen 
wanneer zij arbeidsmarkt- en sociaal 
beleid voorstelt;

Or. en

Amendement 266
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers in overeenstemming met de 
nationale tradities en wetgeving, en met 
het nodige respect voor de autonomie van 
de nationale sociale partners en goed 
functionerende modellen voor collectieve 
onderhandelingen; dringt erop aan dat er 
op EU-niveau normen worden vastgesteld 
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voor fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers;

Or. en

Amendement 267
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir, Monica Semedo, 
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om 
opwaartse sociale convergentie te 
garanderen en het fenomeen “werkende 
armen” uit te bannen door te zorgen voor 
fatsoenlijke lonen boven de armoedegrens 
voor alle werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving met eerbiediging van de 
nationale tradities; dringt erop aan dat er 
op EU-niveau normen worden vastgesteld 
voor fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers;

Or. fr

Amendement 268
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 



PE653.836v01-00 138/212 AM\1209664NL.docx

NL

minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving, collectieve onderhandelingen 
te bevorderen en de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen en de etnische 
loonkloof te dichten; dringt erop aan dat er 
op EU-niveau fatsoenlijke 
ouderdomspensioenen voor alle 
werknemers worden bevorderd;

Or. en

Amendement 269
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor 
minimumlonen te presenteren om het 
fenomeen “werkende armen” uit te bannen 
door te zorgen voor fatsoenlijke lonen 
boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten of nationale 
wetgeving; dringt erop aan dat er op EU-
niveau normen worden vastgesteld voor 
fatsoenlijke ouderdomspensioenen voor 
alle werknemers;

12. is ingenomen met de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; dringt er bij de Commissie 
op aan een Europees kader voor nationale, 
toereikende minimumlonen te presenteren 
om het fenomeen “werkende armen” uit te 
bannen door te zorgen voor fatsoenlijke 
lonen boven de armoedegrens voor alle 
werknemers via collectieve 
arbeidsovereenkomsten, flexibele sectorale 
akkoorden en individuele 
bedrijfsregelingen; dringt erop aan dat er 
op EU-niveau normen worden vastgesteld 
voor fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers;

Or. en
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Amendement 270
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. constateert met bezorgdheid dat 
atypische werknemers en zelfstandigen 
ontoereikende of geen toegang tot 
socialebeschermingsstelsels hebben; 
verzoekt de lidstaten maatregelen te 
treffen om deze kwesties aan te pakken, 
met name na de aanbeveling van de Raad 
met betrekking tot de toegang tot sociale 
bescherming voor werknemers en 
zelfstandigen, die op 8 november 2019 
werd aangenomen; is eens te meer 
ingenomen met de aanname van die 
aanbeveling als eerste maatregel en met 
de toezegging van de Commissie om de 
socialebeschermingsstelsels in Europa te 
consolideren, maar onderstreept dat de 
universele toegang tot sociale 
bescherming daadwerkelijk moet worden 
verwezenlijkt, met name in de huidige 
moeilijke context;

Or. fr

Amendement 271
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens 
van de Verenigde Naties (1948), net zoals 
het Statuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (1919), erkent dat 
werkenden een fatsoenlijk loon moeten 
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krijgen, en dat alle 
mensenrechtenverklaringen het erover 
eens zijn dat een loon toereikend moet zijn 
om een gezin te onderhouden; 
beklemtoont dat een loon toereikend moet 
zijn om tegemoet te komen aan de 
behoeften van werkenden en hun gezin en 
dat elke werkende in de Unie een 
fatsoenlijk loon moet ontvangen; vraagt 
de Commissie te onderzoeken wat een 
fatsoenlijk loon precies kan omvatten en 
hoe dit moet worden gemeten, zodat dit 
kan dienen als referentie voor de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 272
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herhaalt dat de lidstaten in eerste 
instantie verantwoordelijk zijn voor de 
verbetering van de sociale 
ontwikkelingen; merkt op dat lonen 
belangrijk zijn voor eerlijke 
arbeidsvoorwaarden en voor een 
bloeiende sociale markteconomie; is van 
mening dat versterkte collectieve 
onderhandeling de beste manier vormt om 
fatsoenlijke lonen in de EU te bevorderen; 
verzoekt de Commissie in dit verband 
collectieve onderhandeling te promoten 
via bijvoorbeeld de coördinatie van 
wederzijds leren en analyses waarin wordt 
nagegaan welke belemmeringen er in de 
EU bestaan voor sociale dialoog;

Or. en

Amendement 273
Kira Marie Peter-Hansen
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt om de werkzaamheden in 
verband met een toereikend 
minimuminkomen te versnellen en pleit 
voor richtsnoeren in de vorm van een EU-
kaderrichtlijn inzake een toereikend 
minimuminkomen (met inbegrip van 
referentiebegrotingen) om te bepalen hoe 
hoog de sociale uitkeringen moeten zijn 
opdat mensen een waardig leven kunnen 
blijven leiden;

Or. en

Amendement 274
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. dringt erop aan dat er op EU-
niveau fatsoenlijke ouderdomspensioenen 
voor alle werknemers worden bevorderd; 
benadrukt dat universele toegang tot 
officiële, solidaire en adequate stelsels 
voor pensioenen en ouderdomspensioenen 
voor iedereen moet worden gegarandeerd; 
erkent de uitdagingen voor de lidstaten 
om de pensioenstelsels duurzamer te 
maken, maar benadrukt dat het belangrijk 
is solidariteit binnen die stelsels te 
waarborgen; onderstreept het belang van 
openbare pensioenstelsels en 
bedrijfspensioenstelsels die een toereikend 
pensioeninkomen verschaffen dat ver 
boven de armoedegrens ligt; is van 
mening dat hervormingen van het 
pensioenstelsel onder meer gericht 
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moeten zijn op de effectieve 
pensioenleeftijd en moeten inspelen op de 
tendensen op de arbeidsmarkt, de 
geboortecijfers, de gezondheids- en 
welvaartssituatie, de arbeidsvoorwaarden 
en de economische afhankelijkheidsratio; 
is van mening dat deze hervormingen ook 
rekening moeten houden met de situatie 
van miljoenen werkenden in Europa, met 
name van vrouwen, jongeren en 
zelfstandigen, die worden geconfronteerd 
met onzeker en atypisch werk, perioden 
van onvrijwillige werkloosheid en 
verminderde arbeidsduur;

Or. en

Amendement 275
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen, een einde 
te maken aan schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een wettelijk EU-kader dat 
lijkt op de Californische “AB5”-wet om de 
arbeidsrelatie van zelfstandige aannemers 
te controleren; beklemtoont dat een 
dergelijk EU-kader niet mag leiden tot 
nieuwe arbeidsrelatievormen, maar 
uitsluitend mag dienen ter controle van de 
arbeidsrelatie en ter bestrijding van 
schijnzelfstandigheid; verzoekt de 
Commissie te komen met een Europese 
richtlijn inzake fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers 
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en atypische werknemers;

Or. en

Amendement 276
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, de bescherming van de 
sociale partners bij collectieve 
arbeidsovereenkomsten, flexibele sectorale 
akkoorden of individuele 
bedrijfsregelingen te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen, een einde 
te maken aan schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers 
waarin duidelijke, eenvoudige 
richtsnoeren zijn vastgesteld in verband 
met prijsvorming, contractvoorwaarden, 
eigendom van de arbeidsmiddelen, en 
verschillen tussen bedrijfsactiviteiten en 
activiteiten van dienstverleners;

Or. en

Amendement 277
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een 
einde te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te 
verbeteren; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een Europese richtlijn 
inzake fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
voor platformwerkers en atypische 
werknemers;

13. dringt er bij de lidstaten op aan met 
wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers en deze te reguleren, met 
name in het kader van de nieuwe 
arbeidsrelaties die momenteel ontstaan;

Or. es

Amendement 278
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen, en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, te 
strijden tegen het misbruik van atypische 
arbeidscontracten, met name 
nulurencontracten en gevallen van 
schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen, en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
volledige beoordeling te maken van de 
arbeidsvoorwaarden van atypische 
werknemers, en te komen met een 
Europees regelgevingskader dat 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, rechten 
en toegang tot sociale bescherming voor 
platformwerkers en atypische werknemers 
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versterkt en garandeert;

Or. fr

Amendement 279
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan 
een beoordeling te geven van de arbeids- 
en aanstellingsvoorwaarden van 
essentiële werknemers, met een 
vaststelling van de oorzaken van hun 
baanonzekerheid en met wetsvoorstellen 
te komen om te zorgen voor voldoende 
arbeidsuren en fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken, nulurencontracten af te 
schaffen, een einde te maken aan 
schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

Or. en

Amendement 280
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 13. dringt er bij de Commissie op aan 
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met wetsvoorstellen te komen om te 
zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een 
einde te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te 
verbeteren; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een Europese richtlijn 
inzake fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
voor platformwerkers en atypische 
werknemers;

bij te dragen tot de versterking van 
collectieve arbeidsovereenkomsten 
teneinde te komen tot een hoger bereik 
ervan in de hele Unie; dringt er bij de 
lidstaten op aan fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden te garanderen voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

Or. en

Amendement 281
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te 
verbeteren; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een Europese richtlijn 
inzake fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
voor platformwerkers en atypische 
werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan, 
waar Uniewetgeving ontbreekt en 
noodzakelijk is, met wetsvoorstellen te 
komen om te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken, nulurencontracten af te 
schaffen, een einde te maken aan 
schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en niet-
wetgevingsinstrumenten te overwegen om 
de lidstaten te ondersteunen bij de 
verbetering van hun sociale bescherming; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

Or. en
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Amendement 282
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te 
verbeteren; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een Europese richtlijn 
inzake fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
voor platformwerkers en atypische 
werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan, 
waar Uniewetgeving ontbreekt en 
noodzakelijk is, met wetsvoorstellen te 
komen om te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken, nulurencontracten af te 
schaffen, een einde te maken aan 
schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en niet-
wetgevingsinstrumenten te overwegen om 
de lidstaten te ondersteunen bij de 
verbetering van hun sociale bescherming; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

Or. en

Amendement 283
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een 
einde te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, een 
einde te maken aan schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
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platformwerkers en atypische werknemers; fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers, 
en de concurrentievoorschriften aan te 
passen zodat platformwerkers aan 
collectieve onderhandelingen kunnen 
deelnemen;

Or. en

Amendement 284
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een 
einde te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers, atypische werknemers en 
werknemers in onzekere vormen van 
arbeid;

Or. en

Amendement 285
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor toereikende arbeidsuren, fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, 
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arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken, nulurencontracten af te 
schaffen, een einde te maken aan 
schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

Or. en

Amendement 286
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te 
zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken, nulurencontracten af te 
schaffen een einde te maken aan 
schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen, een einde 
te maken aan schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te 
zorgen dat platformwerkers en atypische 
werknemers onder fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden werken;

Or. en

Amendement 287
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met wetsvoorstellen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen een einde 
te maken aan schijnzelfstandigen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europese richtlijn inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan 
met oplossingen te komen om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, 
nulurencontracten af te schaffen, een einde 
te maken aan schijnzelfstandigheid, 
onderaanbestedingspraktijken strikt aan 
banden te leggen en 
socialebeschermingsnormen te verbeteren; 
dringt er bij de Commissie op aan te 
komen met een Europees kader inzake 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor 
platformwerkers en atypische werknemers;

Or. en

Amendement 288
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten snel de nodige maatregelen te 
treffen om de plaag van precaire arbeid te 
bestrijden; is van mening dat in gevallen 
van discriminatie en misbruik van 
werknemers sneller en eenvoudiger 
sancties moeten kunnen worden opgelegd, 
teneinde de juiste toepassing van de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie te waarborgen; 
onderstreept de noodzaak om strengere 
inspecties uit te voeren om te garanderen 
dat werknemers met tijdelijke of flexibele 
contracten in de praktijk hetzelfde 
beschermingsniveau genieten als alle 
andere werknemers; is van mening dat 
het bieden van arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde duur moet worden 
gestimuleerd, onder meer door middel van 
bindende maatregelen en passende 
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wetgeving die erop gericht is het gebruik 
van tijdelijke contracten te ontmoedigen;

Or. it

Amendement 289
Dennis Radtke, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs Ferragut, 
Antonius Manders, Romana Tomc, Cindy Franssen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is bezorgd over de arbeids- en 
levensomstandigheden van 
seizoenwerkers en andere grensarbeiders 
met lage lonen; pleit voor een EU-brede 
aansprakelijkheid voor onderaannemers 
in bepaalde sectoren zoals de landbouw 
en de vleesindustrie, met name bij 
arbeidsovereenkomsten voor arbeid ter 
plaatse, en duidelijke regels voor 
onderaanbestedingspraktijken in het 
algemeen;

Or. en

Amendement 290
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. erkent de essentiële rol van 
Europese zorgverleners tijdens de 
pandemie; vraagt om een Europese 
strategie voor zorgverleners om eerlijke 
arbeidsmobiliteit in deze sector te 
garanderen en de arbeidsvoorwaarden 
voor zorgverleners te verbeteren;

Or. en
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Amendement 291
Guido Reil, Stefania Zambelli, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

Schrappen

Or. en

Amendement 292
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. is van mening dat de recente 
pandemie heeft aangetoond dat digitale 
oplossingen belangrijk zijn, met name 
voor telewerken, en dat op Europees 
niveau richtsnoeren en verordeningen 
moeten worden vastgesteld; is van mening 
dat telewerken mogelijkheden biedt, zoals 
een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven, minder CO2-emissies in 
verband met het dagelijkse woon-
werkverkeer en betere 
werkgelegenheidskansen voor personen 
met een handicap, en dat het kan dienen 
als instrument om de ontvolking van het 
platteland tegen te gaan; dringt er bij de 
Commissie op aan te komen met een 
wetgevingsvoorstel om de voorwaarden 
voor telewerken in de hele EU te 
reguleren en te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, inclusief naleving van 
de werktijden, verlof en het recht om de 
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verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 293
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken; 
dringt erop aan dat er rekening wordt 
gehouden met de situatie van ouders met 
jonge kinderen, alleenstaande ouders, en 
mantelzorgers die continue zorg verlenen 
aan bloedverwanten ten laste, nu de 
COVID-19-pandemie heeft aangetoond 
dat het voor deze groepen het zwaarst is 
om werk en gezin te combineren in het 
kader van telewerken;

Or. sk

Amendement 294
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. onderstreept dat het van belang is 
om werkende ouders te helpen bij het 
vinden van kinderopvang ingeval een van 
de ouders in de gezondheidszorg werkt of 
zorgverlener, lid van de strijdkrachten of 
de politie is; wijst erop dat op zijn minst de 
andere ouder het recht moet hebben om 
thuis of in deeltijd te werken om voor de 



PE653.836v01-00 154/212 AM\1209664NL.docx

NL

kinderen te zorgen; dringt aan op een EU-
telewerkagenda om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 295
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten in 
nauw overleg met de sociale partners een 
richtlijn inzake werkgerelateerde stress 
voor te stellen en in dit verband van alle 
bedrijven te verlangen dat zij een 
bedrijfsbeleid in verband met 
werkgerelateerde stress opstellen;

Or. en

Amendement 296
Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken; 
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recht om de verbinding te verbreken; verzoekt de Commissie onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid van niet-
plaatsgebonden banen, die de ontvolking 
van plattelandsgebieden in de Europese 
Unie kan voorkomen;

Or. en

Amendement 297
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden inzake de coördinatie 
van belastingen en sociale zekerheid van 
grensarbeiders die telewerken;

Or. en

Amendement 298
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken, en 
om het evenwicht tussen werk en 
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privéleven te garanderen;

Or. fr

Amendement 299
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt er bij de lidstaten op aan 
samen te werken aan manieren om te 
komen tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
voor telewerkers;

Or. en

Amendement 300
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof, het 
evenwicht tussen werk en privéleven en 
het recht om de verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 301
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof, het 
evenwicht tussen werk en privéleven en 
het recht om de verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 302
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda die is gebaseerd op 
akkoorden met ondernemers en die 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
waarborgt, zoals onder meer naleving van 
de werktijden, verlof en het recht om de 
verbinding te verbreken;

Or. es

Amendement 303
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingskader om te zorgen voor 
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fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 304
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een voorstel om 
te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, inclusief naleving van 
de werktijden, verlof en het recht om de 
verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 305
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een 
wetgevingsvoorstel om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief 
naleving van de werktijden, verlof en het 
recht om de verbinding te verbreken;

14. dringt aan op een EU-
telewerkagenda, inclusief een voorstel om 
te zorgen voor fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, inclusief naleving van 
de werktijden, verlof en het recht om de 
verbinding te verbreken;

Or. en

Amendement 306
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vestigt de aandacht op het feit dat 
flexibele arbeidsregelingen en telewerken 
ook een belangrijke rol spelen bij het 
behoud van banen en productie en een 
van de sleutelfactoren zijn om een beter 
evenwicht tussen werk en privéleven te 
ondersteunen;

Or. en

Amendement 307
Margarita de la Pisa Carrión, Emmanouil Fragkos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. vraagt om een geactualiseerde EU-
strategie voor gebieden met een insulair 
karakter, teneinde de harmonieuze 
ontwikkeling van eilanden te bevorderen 
en te voorzien in oplossingen voor hun 
permanente natuurlijke en demografische 
belemmeringen, en waarbij ze de 
mogelijkheid krijgen om zich te 
ontwikkelen tot toekomstige centra voor 
telewerken en welvarende 
levensomstandigheden;

Or. en

Amendement 308
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
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Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

Schrappen

Or. es

Amendement 309
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

15. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de meeneembaarheid van 
rechten te versterken en rechtvaardige en 
billijke arbeidsvoorwaarden te garanderen 
voor mobiele werknemers, grens- en 
seizoensarbeiders in de Unie; verzoekt de 
lidstaten 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; verzoekt de 
Commissie daartoe een voorstel in te 
dienen voor een digitaal EU-
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socialezekerheidsnummer;

Or. fr

Amendement 311
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een voorstel 
in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

15. dringt er bij de Commissie op aan 
zo spoedig mogelijk een voorstel in te 
dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer; is van mening 
dat een Europees 
socialezekerheidsnummer grote 
mogelijkheden biedt voor het vaststellen 
van een controlemechanisme dat zowel 
personen als de betrokken autoriteiten 
garandeert dat de 
socialezekerheidsbijdragen worden 
betaald in overeenstemming met de 
verplichtingen en dat sociale fraude 
bestrijdt;

Or. en

Amendement 312
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

15. herhaalt dat de rechten en 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers en 
grensarbeiders moeten worden 
gegarandeerd; verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
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socialezekerheidsnummer;

Or. en

Amendement 313
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

15. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer ter bevordering 
van eerlijke arbeidsmobiliteit;

Or. en

Amendement 314
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is van mening dat alle werknemers 
toegang moeten hebben tot een volledig 
overzicht van wie hun werkgevers zijn en 
van hun salaris- en arbeidsrechten, hetzij 
in overeenstemming met een sectorale 
cao, hetzij conform de nationale 
wetgeving waar van toepassing; is van 
mening dat deze informatie beschikbaar 
moet zijn voor arbeidsinspectiediensten 
zodat zij kunnen controleren of de 
werkgevers hun verplichtingen nakomen; 
is van mening dat dit de vorm kan 
aannemen van een speciale 
identiteitskaart voor alle werknemers die 
in sommige lidstaten reeds doeltreffend is 
gebleken in de bestrijding van sociale 
dumping;
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Or. en

Amendement 315
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; wijst 
erop dat hoge ongelijkheidsniveaus de 
economische output en het potentieel voor 
duurzame ontwikkeling verminderen; 
roept de Commissie en de lidstaten ertoe 
op de inkomensongelijkheid aan te 
pakken en discriminatie te bestrijden; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie; beklemtoont dat 
investeringen in onderwijs en 
vaardigheden, evenals beter ontworpen 
belastings- en toeslagenstelsels cruciale 
beleidsinstrumenten zijn waarmee de 
ongelijkheid kan worden verminderd en 
gelijke kansen kunnen worden bevorderd;

Or. en

Amendement 316
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Sara 
Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 16. is bezorgd over de geringe 
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intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie; is van mening 
dat de belasting op arbeid moet 
verschuiven naar belasting op andere 
bronnen waar zij minder schadelijke 
gevolgen heeft voor de inclusieve groei en 
waardoor er tegelijkertijd wordt gezorgd 
voor een volledige afstemming op de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties en 
de klimaat- en milieudoelstellingen die in 
de Europese Green Deal zijn vastgesteld;

Or. en

Amendement 317
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd, gezinnen 
worden beschermd door de bevordering 
van het evenwicht tussen werk en 
privéleven en prikkels worden gegeven 
voor arbeidsmarktparticipatie;

Or. en

Amendement 318
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; is van 
mening dat de lidstaten hun eigen 
nationale belastings- en toeslagenstelsels 
moeten ontwerpen op een manier die 
waarborgt dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

Or. sk

Amendement 319
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid en 
discriminatie worden beperkt, eerlijkheid 
wordt bevorderd en prikkels worden 
gegeven voor arbeidsmarktparticipatie;

Or. en

Amendement 320
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat onderwijs en eerlijkheid 
worden bevorderd en prikkels worden 
gegeven voor arbeidsmarktparticipatie;

Or. en

Amendement 321
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. is bezorgd over de geringe 
intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toenemende inkomensongelijkheid; 
benadrukt dat nationale belastings- en 
toeslagenstelsels zo moeten worden 
ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, 
eerlijkheid wordt bevorderd en prikkels 
worden gegeven voor 
arbeidsmarktparticipatie;

16. is bezorgd over de geringe sociale 
mobiliteit die de arbeidsmobiliteit en de 
verwezenlijking van een goed 
functionerende interne markt belemmert; 
benadrukt dat het noodzakelijk is de 
mogelijkheden voor mobiliteit te 
verbeteren om de tekorten op de 
arbeidsmarkt in de lidstaten op te lossen;

Or. en

Amendement 322
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
discriminatie en racisme in Europa 
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toenemen; vraagt de Commissie en de 
lidstaten de toepassing van 
antidiscriminatiewetten, -
beleidsmaatregelen en -praktijken te 
versterken, om een einde te maken aan de 
structurele discriminatie van racistisch 
behandelde minderheden bij hun toegang 
tot banen en op het werk en om positieve 
benaderingen van diversiteit te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 323
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

Schrappen

Or. es

Amendement 324
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
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allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden, en dit zo spoedig mogelijk te doen 
gezien de enorme impact van de crisis ten 
gevolge van de COVID-19-pandemie; 
benadrukt voorts dat de Commissie en de 
lidstaten betere en meer geharmoniseerde 
gegevens moeten verzamelen over het 
aantal daklozen in Europa, aangezien een 
dergelijke gegevensverzameling de basis 
vormt van elk doeltreffend openbaar 
beleid;

Or. en

Amendement 325
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. merkt op dat het armoedeniveau 
nog steeds onaanvaardbaar hoog is; 
beklemtoont dat kinderarmoede 
verschillende oorzaken heeft en dat 
relevante kwesties zoals gezondheidszorg, 
onderwijs, kinderopvang, voeding en 
huisvesting onder de bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van de lidstaten 
vallen; spoort de lidstaten ertoe aan 
kinderarmoede als prioritair probleem 
aan te pakken; wijst erop dat de toename 
van dakloosheid verschillende oorzaken 
heeft en dat de doeltreffende bestrijding 
ervan maatregelen vereist op 
verschillende gebieden, zoals 
gezondheidszorg, het arbeidsmarktbeleid, 
de bescherming van vrouwen tegen 
huiselijk geweld, de vrijheid van 
verplaatsing in de EU en het asiel- en 
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migratiebeleid van de EU;

Or. en

Amendement 326
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, die voortbouwt op de aanpak met 
drie pijlers zoals aangegeven in de 
aanbeveling van de Raad van 2013 over 
investeren in kinderen, een op rechten 
gebaseerde, allesomvattende en 
geïntegreerde anti-armoedestrategie, een 
EU-kader voor nationale 
daklozenstrategieën, evenals een 
strategisch kader van de EU voor de 
Roma voor de periode na 2020 met 
concrete doelstellingen en nationale 
financiering die via het Europees 
Semester worden gecontroleerd, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

Or. en

Amendement 327
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie met een vast bepaald 
streefcijfer voor de armoedebestrijding, 
een EU-kader voor nationale 
daklozenstrategieën, om vergelijkende 
onderzoeken te doen naar verschillende 
minimumloonregelingen in de lidstaten 
waarmee mensen in nood een minimum 
aan sociale bescherming en een vangnet 
wordt geboden, en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

Or. en

Amendement 328
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in het kader van een Europese op rechten 
gebaseerde, allesomvattende en 
geïntegreerde anti-armoedestrategie, in 
2020 te komen met een EU-
kindergarantie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, een EU-
Handicapstrategie voor de lange termijn 
voor de periode na 2020, een hernieuwde 
integratiestrategie van de EU voor de 
Roma, en om vergelijkende onderzoeken 
te doen naar verschillende 
minimumloonregelingen in de lidstaten om 
de beste praktijken te inventariseren 
teneinde hiervoor een richtlijn voor te 
stellen;

Or. en
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Amendement 329
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën door het 
beginsel “huisvesting eerst” vast te 
stellen, om vergelijkende onderzoeken te 
doen naar verschillende 
minimumloonregelingen in de lidstaten en 
de beste praktijken te inventariseren om 
hiervoor een kader te bieden;

Or. fr

Amendement 330
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie om vergelijkende 
onderzoeken te doen naar verschillende 
minimumloonregelingen in de lidstaten en 
de beste praktijken te inventariseren om 
hiervoor een kader te bieden;

Or. en
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Amendement 331
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Rosa Estaràs 
Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
zo spoedig mogelijk met een EU-
kindergarantie te komen, een 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren;

Or. en

Amendement 332
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, om vergelijkende 
onderzoeken te doen naar verschillende 
minimumloonregelingen in de lidstaten en 
de beste praktijken te inventariseren om 
hiervoor een kader te bieden;

Or. en
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Amendement 333
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren;

Or. en

Amendement 334
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindergarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een EU-
kaderrichtlijn voor te stellen;

Or. it

Amendement 335
Helmut Geuking
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie op aan 
in 2020 met een EU-kindgarantie te 
komen, een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën, om 
vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

17. dringt er bij de Commissie op aan 
met een op rechten gebaseerde, 
allesomvattende en geïntegreerde anti-
armoedestrategie, een EU-kader voor 
nationale daklozenstrategieën te komen, 
om vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in 
de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te 
bieden;

Or. en

Amendement 336
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van de 
automatische stabiliseringsdimensie van 
stelsels van sociale voorzieningen, dat wil 
zeggen hun vermogen om door externe 
factoren zoals recessies veroorzaakte 
sociale schokgolven te helpen absorberen; 
verzoekt de lidstaten daarom 
beleidsmaatregelen in te voeren om 
opnieuw werkzekerheid tot stand te 
brengen door te voorzien in proactieve 
bescherming, onder meer bij ontslagen; 
verzoekt de lidstaten tevens in het licht 
van IAO-aanbeveling nr. 202, waarin 
sociale beschermingsdrempels zijn 
vastgesteld, hun investeringen in 
socialebeschermingsstelsels te garanderen 
en te verhogen, zodat ze hun prestaties op 
het gebied van de bestrijding en 



AM\1209664NL.docx 175/212 PE653.836v01-00

NL

voorkoming van armoede en ongelijkheid 
kunnen garanderen en de duurzaamheid 
van die prestaties kunnen waarborgen;

Or. en

Amendement 337
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie richtlijnen 
op te stellen die nationale wetgevers 
inspireren om beleid te ontwikkelen om de 
cohesie binnen gezinnen te versterken 
teneinde een ideale omgeving tot stand te 
brengen voor de ontwikkeling van 
kinderen in perfecte omstandigheden, en 
ervoor te zorgen dat gezinnen over de 
middelen beschikken om de cohesie te 
vergroten en kinderen in een 
achterstandsituatie te beschermen en 
verdedigen;

Or. es

Amendement 338
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten met specifieke voorstellen te 
komen om een rechtvaardige transitie te 
garanderen op het gebied van de 
verbetering van de energieprestaties van 
woningen en de strijd aan te gaan met het 
probleem van de energiearmoede in 
overeenstemming met de doelstellingen en 



PE653.836v01-00 176/212 AM\1209664NL.docx

NL

beginselen van de Green Deal;

Or. fr

Amendement 339
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. meent dat de lidstaten bij de 
hervormingen van hun 
socialebeschermingsstelsels ernaar 
moeten streven de 
arbeidsmarktparticipatie te bevorderen 
van mensen die kunnen werken door werk 
lonend te maken; beklemtoont in dit 
verband dat inkomenssteun gericht moet 
zijn op degenen die deze het meeste nodig 
hebben;

Or. en

Amendement 340
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 ter. is van mening dat het 
concurrentievermogen op de wereldmarkt 
kan worden gehandhaafd en verbeterd 
door middel van een duidelijk, eenvoudig 
en flexibel regelgevingskader voor de 
arbeidsmarkt in de lidstaten, waarbij 
tegelijkertijd hoge arbeidsnormen worden 
gehandhaafd;

Or. en
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Amendement 341
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

Schrappen

Or. es

Amendement 342
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, met inbegrip van een index 
voor de gelijke beloning van mannen en 
vrouwen; dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om verdere 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie ondernemerschap bij vrouwen 
te ondersteunen en de toegang van 
vrouwen tot financiering te 
vergemakkelijken; verzoekt de lidstaten de 
onderhandelingen in de Raad over de 
richtlijn inzake vrouwelijke bestuurders 
uit het slop te halen;

Or. fr
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Amendement 343
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om verdere 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen; is van mening dat dit voorstel 
van fundamenteel belang is om de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen en 
de daaruit voortvloeiende pensioenkloof 
aan te pakken; verzoekt de lidstaten deze 
genderproblematiek inzake lonen en 
pensioenen te behandelen in nauw 
overleg met de nationale sociale partners;

Or. en

Amendement 344
Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om verdere 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen; beklemtoont voorts dat er 
moet worden voorzien in 
genderbudgettering en in toezicht op deze 
uitgaven en op de gendermainstreaming 
in alle begrotings-, beleids- en 
wetgevingsvoorstellen, conform de door 
de Commissie gedane verbintenissen in de 
Europese genderstrategie;



AM\1209664NL.docx 179/212 PE653.836v01-00

NL

Or. en

Amendement 345
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie om maatregelen in te voeren 
om de loonkloof en de daarmee 
samenhangende pensioenkloof tussen 
mannen en vrouwen te overbruggen, met 
name door het waarborgen van de 
transparantie van de lonen; is van mening 
dat deze maatregelen een betere 
beoordeling van de berekening tijdens 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof 
moeten omvatten en dat deze periode op 
toereikende wijze moet worden 
opgenomen in het kader van de opbouw 
van pensioenrechten; 

Or. sk

Amendement 346
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie een richtlijn voor te stellen 
inzake maatregelen met betrekking tot de 
transparantie van de lonen, waarin strenge 
handhavingsmaatregelen moeten worden 
opgenomen, zoals straffen en sancties 
voor werkgevers die het recht op gelijk 
loon met voeten treden, en dringt er op aan 
deze maatregelen spoedig te treffen om 
verdere gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;
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Or. en

Amendement 347
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om verdere 
gendergebaseerde ongelijkheden en 
discriminatie op de arbeidsmarkt te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 348
Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie maatregelen voor te stellen met 
betrekking tot de transparantie van de 
lonen, en dringt er op aan deze maatregelen 
spoedig te treffen om verdere 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 349
Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie bindende maatregelen voor te 
stellen met betrekking tot de transparantie 
van de lonen, en dringt er op aan deze 
maatregelen spoedig te treffen om 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

18. is verheugd over de intentie van de 
Commissie maatregelen voor te stellen met 
betrekking tot de transparantie van de 
lonen, en dringt er op aan deze maatregelen 
spoedig te treffen om verdere 
gendergebaseerde ongelijkheden te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 350
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. wijst erop dat in de EU 
discriminatie op het werk op grond van 
leeftijd, geslacht, handicap, etnische 
afstamming, overtuiging of geloof, of 
seksuele geaardheid, verboden is en dat 
iedereen recht heeft op gelijke 
behandeling bij het solliciteren, op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden, promotie, 
loon, toegang tot opleiding en 
bedrijfspensioenen; verzoekt de 
Commissie te komen met een strategie ter 
voorkoming van etnische segregatie van 
de arbeidsmarkt en met een mededeling 
betreffende de richtsnoeren en normen 
voor een wervingsbeleid zonder enige 
vorm van discriminatie voor lidstaten en 
werkgevers, met inbegrip van 
aanbevelingen voor de vaststelling van 
gelijkheidsplannen op bedrijfsniveau en 
in sectorale collectieve overeenkomsten en 
de inzet van diversiteitswerkgroepen op de 
werkplek, onder meer gericht op het 
aanpakken van stereotypen, vooroordelen 
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en negatieve opvattingen, en het 
tegengaan van discriminatie bij werving, 
promotie, beloning en de toegang tot 
opleiding; benadrukt dat deze 
actieplannen ter bevordering van de 
gelijkheid ook moeten worden ingezet 
voor het stimuleren van etnische en 
culturele diversiteit op de werkplek, het 
ontwikkelen van interne voorschriften 
tegen racisme en de daarmee 
samenhangende discriminatie en 
intimidatie op de werkplek, voor het 
monitoren en herzien van het 
wervingsbeleid, de loopbaanontwikkeling 
en het behoud van personeel in het kader 
van gelijkheid, teneinde directe of 
indirecte discriminerende praktijken te 
identificeren, en dat corrigerende 
maatregelen moeten worden vastgesteld 
om ongelijkheden op deze gebieden te 
beperken en dat hiertoe gegevens 
betreffende gelijkheid moeten worden 
verzameld, waarbij de normen voor 
privacy en de grondrechten moeten 
worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 351
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. onderstreept de doelstelling het 
beginsel van gelijke beloning voor 
mannen en vrouwen te versterken en 
steunt deze ten zeerste; beklemtoont dat 
loontransparantie van essentieel belang is 
om oneerlijke loondifferentiaties en 
discriminatie tegen te gaan; verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat er 
bindende EU-wetgeving komt inzake 
transparantie over de beloning van 
vrouwen en mannen, met volledige 
eerbiediging van de autonomie van de 
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nationale sociale partners en de 
contractvrijheid van de sociale partners in 
het bijzonder in lidstaten waar beloning 
ook een verantwoordelijkheid van de 
sociale partners is;

Or. en

Amendement 352
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange 
termijn;

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange 
termijn; verzoekt de lidstaten in dat 
verband de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor 
ouders en mantelzorgers snel en volledig 
uit te voeren;

Or. fr

Amendement 353
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten en sociale diensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren en 
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handicap, voor de korte en de lange 
termijn;

personen met een handicap, voor de korte 
en de lange termijn om de 
arbeidsparticipatie van vrouwen te 
bevorderen; dringt aan op de ontwikkeling 
van een EU-kader voor zorgdiensten met 
als doel minimumnormen en 
kwaliteitsrichtsnoeren vast te stellen;

Or. en

Amendement 354
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange 
termijn;

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange termijn 
en op de bevordering van zelfstandig 
wonen;

Or. en

Amendement 355
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange 
termijn;

19. dringt er bij de lidstaten op aan te 
voorzien in toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook in zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren en 
personen met een handicap, voor de korte 
en de lange termijn;

Or. en
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Amendement 356
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange 
termijn;

19. dringt aan op door de lidstaten 
georganiseerde toegankelijke en betaalbare 
kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren en 
personen met een handicap, voor de korte 
en de lange termijn;

Or. fr

Amendement 357
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder 
wie senioren en personen met een 
handicap, voor de korte en de lange 
termijn;

19. dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen 
van goede kwaliteit, alsook op 
zorgdiensten en sociale diensten voor 
zorgbehoevenden, onder wie senioren en 
personen met een handicap, voor de korte 
en de lange termijn;

Or. en

Amendement 358
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 359
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn, die 
volledig in overeenstemming is met het 
Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap, teneinde dit verdrag 
volledig en op doeltreffende wijze ten 
uitvoer te leggen; wijst erop dat de crisis 
die door de COVID-19-uitbraak is 
veroorzaakt, de levensstandaard van 
personen met een handicap heeft 
verslechterd en dat al voor deze crisis 
100 miljoen personen met een handicap 
in de Europese Unie hun fundamentele 
mensenrechten moesten ontberen en in 
hun dagelijks leven werden gehinderd bij 
het leiden van een zelfstandig bestaan; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
nodige maatregelen aan te nemen om 
essentiële investeringen en middelen te 
genereren om de volledige bescherming 
van de economische, sociale en culturele 
rechten van personen met een handicap te 
waarborgen, in overeenstemming met de 
bepalingen van het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap;

Or. it



AM\1209664NL.docx 187/212 PE653.836v01-00

NL

Amendement 360
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn, 
met inbegrip van concrete maatregelen 
om rekening te houden met de behoeften 
van mensen met 
autismespectrumstoornissen (ASS); 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
intensiever te streven naar verdere 
integratie van personen met een handicap 
in het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen voor de kansen die digitaal werk 
biedt voor hun integratie en stimulansen 
in te voeren om deze mensen in dienst te 
nemen;

Or. en

Amendement 361
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn; 
herinnert eraan dat de beginselen die ten 
grondslag liggen aan het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap, zoals volwaardige en effectieve 
participatie en integratie in de 
maatschappij en gelijke kansen en 
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toegang, zowel op Unie- als op nationaal 
niveau volledig moeten worden toegepast;

Or. fr

Amendement 362
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn op 
grond van raadplegingen van personen 
met een handicap en de gezinsleden of 
organisaties die hen vertegenwoordigen, 
en verzoekt de Commissie maatregelen te 
treffen die de gevolgen van de crisis 
verzachten, in overeenstemming met het 
VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap, zodat zij 
bescherming genieten en gelijke en niet-
discriminerende toegang krijgen tot 
diensten;

Or. en

Amendement 363
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn; 
verzoekt de Commissie te komen met een 
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sterk en allesomvattend wettelijk kader om 
personen met een handicap volledige 
toegang tot de arbeidsmarkt te 
garanderen;

Or. en

Amendement 364
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een EU-Handicapstrategie te komen 
voor de periode na 2020 waarin alle 
vormen van handicaps worden 
gerespecteerd zodat het leven, de 
gezondheid en de sociale integratie van 
personen met een handicap op waardige 
wijze kunnen worden beschermd;

Or. es

Amendement 365
Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Abir Al-
Sahlani, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn;

20. dringt er bij de Commissie op aan 
met een allesomvattende EU-
Handicapstrategie te komen voor de 
periode na 2020, voor de lange termijn, 
waarin de toegang tot goederen en 
diensten wordt behandeld, evenals de 
toegang tot vrijetijdsactiviteiten, zoals 
sport;

Or. en
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Amendement 366
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name 
de meest gemarginaliseerde groepen van 
de samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

Schrappen

Or. fr

Amendement 367
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name 
de meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. maakt zich zorgen over het 
stagnerende aantal voortijdige 
schoolverlaters, met name in 
gemarginaliseerde groepen, en over het 
groeiende aantal onderpresterende 
leerlingen; beklemtoont dat het gebrek 
aan elementaire gecijferdheid, 
geletterdheid en digitale vaardigheden 
ernstige belemmeringen vormt voor een 
betekenisvolle deelname aan de 
samenleving en de arbeidsmarkt; dringt er 
bij de lidstaten op aan te garanderen dat 
hoge kwaliteit, toegankelijk en inclusief 
onderwijs, opleiding en een leven lang 
leren een recht zijn voor iedereen en te 
zorgen voor basiskwalificaties en 
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beroepsonderwijs en -opleiding met 
toegesneden ondersteuning, met name 
voor laaggeschoolden en voor de meest 
gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving, ondersteund met aanzienlijke 
overheidsinvesteringen; benadrukt dat 
onderwijsresultaten negatief worden 
beïnvloed door sociale uitsluiting, 
discriminatie, stereotypering, armoede en 
segregatie, en dat ook hiertegen moet 
worden opgetreden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide analyse uit te 
voeren van de factoren die leiden tot 
vroegtijdig schoolverlaten, waaronder 
sociale aspecten, en een voorstel voor te 
leggen om het probleem aan te pakken;

Or. en

Amendement 368
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan hun 
inspanningen te intensiveren met 
betrekking tot investeringen in 
toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en toegankelijke en kwalitatief 
hoogwaardige opleidingen, waarbij bij- en 
omscholingsmaatregelen – onder meer op 
het gebied van digitale vaardigheden – 
worden versterkt, en een leven lang leren 
te bevorderen; benadrukt dat de 
afstemming van kwalificaties en 
vaardigheden op de werkgelegenheid een 
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absolute voorwaarde is voor de 
totstandbrenging van een concurrerende 
arbeidsmarkt in de EU en dat deze kan 
worden verwezenlijkt aan de hand van 
een nauwere samenwerking tussen 
onderwijsstelsels en het bedrijfsleven, 
bijvoorbeeld, door de bevordering van het 
leerlingstelsel, beroepservaring en een 
leven lang leren;

Or. fr

Amendement 369
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest achtergestelde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund; oordeelt voorts dat 
personen vrij moeten zijn om voor hun 
kinderen het onderwijs van hun voorkeur 
te kiezen, waarbij het belang van het kind 
centraal moet staan; is van mening dat 
kinderen in deze onderwijsstelsels niet 
moeten worden gescheiden op basis van 
hun handicap, maar buitengewoon goed 
onderwijs moeten ontvangen die aansluit 
op hun behoeften;

Or. es

Amendement 370
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basis- en digitale 
vaardigheden van hoge kwaliteit zijn, en 
dat met name de meest gemarginaliseerde 
groepen van de samenleving hierbij op 
passende wijze worden ondersteund; 
verzoekt de Europese Commissie om een 
ambitieus plan voor digitaal onderwijs 
waarin wordt benadrukt dat digitale 
vaardigheden en een leven lang leren een 
sleutelrol spelen bij de aanpassing van de 
beroepsbevolking aan evoluerende eisen 
op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 371
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund; pleit voor een 
snellere erkenning van 
beroepskwalificaties in de EU en snellere 
procedures om erkenning van 
beroepskwalificaties aan te vragen 
teneinde werkloosheid bij jongeren te 
voorkomen;

Or. en
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Amendement 372
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid, inclusiviteit en 
toekomstbestendigheid van hun 
onderwijsstelsels te verbeteren en ervoor te 
zorgen dat de basisvaardigheden van hoge 
kwaliteit zijn, en dat met name de meest 
gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund; verzoekt de lidstaten 
om digitale oplossingen en AI optimaal in 
te zetten ten behoeve van onderwijs, 
rekening houdend met de snelle 
technologische ontwikkelingen en de 
toekomstige behoeften op de 
arbeidsmarkt;

Or. sk

Amendement 373
José Gusmão

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund, met specifieke 
aandacht voor vroegtijdig schoolverlaten 
dat ten gevolge van de pandemie is 
toegenomen;

Or. en
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Amendement 374
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de lidstaten op aan de 
kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit 
van hun onderwijsstelsels te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden 
van hoge kwaliteit zijn, en dat met name de 
meest gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

21. dringt er bij de lidstaten op aan te 
garanderen dat hoogwaardig, 
toegankelijk en inclusief onderwijs, 
opleiding en een leven lang leren een 
recht is voor iedereen en ervoor te zorgen 
dat de basisvaardigheden van hoge 
kwaliteit zijn, en dat met name 
laaggeschoolden en de meest 
gemarginaliseerde groepen van de 
samenleving hierbij op passende wijze 
worden ondersteund;

Or. en

Amendement 375
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie ter 
vervanging van Europa 2020 een politieke 
strategie te ontwikkelen die ernaar streeft 
armoede uit te bannen, en daarin 
belangrijke instrumenten, zoals de 
Europese Green Deal, de Europese pijler 
van sociale rechten en het Europees 
Semester, samen te brengen met een visie 
voor de langere termijn van een economie 
van welzijn en de duurzaamheid van onze 
milieu- en sociale modellen, 
overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN (SDG’s);
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Or. en

Amendement 376
France Jamet, Guido Reil, Nicolaus Fest, Elena Lizzi, Dominique Bilde, Stefania 
Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor 
Europa te actualiseren om te voldoen aan 
de vaardigheden waar nu vraag naar is op 
de EU-arbeidsmarkt en rekening te 
houden met de ecologische en digitale 
transitie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 377
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie;

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie; 
beklemtoont dat het dringend 
noodzakelijk is een vaardighedengarantie 
vast te stellen overeenkomstig de 
beginselen van de jongerengarantie; is 
van mening dat alle Europeanen de 
garantie moeten hebben dat zij binnen 
vier maanden nadat ze werkloos zijn 
geworden of hun formeel onderwijs 
hebben beëindigd, gebruik kunnen maken 
van bij- en omscholing van goede 
kwaliteit; is het ermee eens dat de 
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aandacht vooral op digitale vaardigheden 
gericht moet zijn;

Or. en

Amendement 378
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie;

22. is ingenomen met de 
geactualiseerde Agenda voor vaardigheden 
voor Europa die de instrumenten verschaft 
om te voldoen aan de vaardigheden waar 
nu vraag naar is op de EU-arbeidsmarkt en 
de groene en digitale transitie te 
ondersteunen; is ingenomen met de 
aankondiging van het Vaardighedenpact 
en beklemtoont dat de werkzaamheden in 
verband daarmee een toekomstgericht 
actieplan moeten omvatten, waarin de 
aandacht vooral uitgaat naar jongeren, 
langdurig werklozen, slachtoffers van 
gendergeweld, personen met een handicap 
en andere groepen die met discriminatie 
worden bedreigd;

Or. en

Amendement 379
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
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EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie;

EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie; 
onderstreept dat ondersteuning van 
toereikende vaardigheden met nadruk op 
digitale vaardigheden de productiviteit en 
veerkracht van de beroepsbevolking zal 
verbeteren en de ecologische en digitale 
transitie naar een groenere en slimmere 
economie zal vergemakkelijken;

Or. en

Amendement 380
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie;

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie en 
aandacht te hebben voor digitalisering, 
automatisering, tekorten aan en 
mismatches in vaardigheden, en digitale 
uitsluiting;

Or. en

Amendement 381
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
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vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie;

vaardigheden waar nu vraag naar is en aan 
toekomstige uitdagingen op de EU-
arbeidsmarkt en rekening te houden met de 
ecologische en digitale transitie;

Or. en

Amendement 382
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en rekening te houden 
met de ecologische en digitale transitie;

22. dringt er bij de Commissie op aan 
de Agenda voor vaardigheden voor Europa 
te actualiseren om te voldoen aan de 
vaardigheden waar nu vraag naar is op de 
EU-arbeidsmarkt en in de samenleving, en 
rekening te houden met de ecologische en 
digitale transitie;

Or. en

Amendement 383
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat kwalificaties en 
gecertificeerde vaardigheden werknemers 
een meerwaarde verschaffen waarmee 
hun positie op de arbeidsmarkt verbetert 
en die zij in de transities van de 
arbeidsmarkt kunnen meenemen; pleit 
voor een overheidsbeleid inzake 
vaardigheden dat gericht is op de 
certificering en validering van 
kwalificaties en vaardigheden; 
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beklemtoont dat op vaardigheden 
gebaseerde vergoedingenstelsels, met het 
akkoord van werknemersafgevaardigden, 
moeten worden vastgesteld in bedrijven 
die toegang hebben tot overheidsfinanciën 
voor de bijscholing van werknemers, 
aangezien dergelijke stelsels zouden 
garanderen dat die 
overheidsinvesteringen renderen;

Or. en

Amendement 384
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. wijst erop dat de digitale transitie 
kansen biedt aan ondernemingen, kleine 
en middelgrote ondernemingen en start-
ups, en dat zij mogelijkheden biedt voor 
nieuwe bedrijfsmodellen, om de 
werkgelegenheid te doen toenemen en 
nieuwe banen te scheppen; dringt er bij de 
Commissie op aan een gecoördineerd EU-
initiatief op te zetten om te waarborgen 
dat werknemers die zijn betrokken bij 
nieuwe vormen van werk, in het bijzonder 
platformwerkers, ongeacht hun 
arbeidssituatie toegang hebben tot een 
stelsel van sociale bescherming en dat al 
hun sociale rechten worden geëerbiedigd, 
en om het bereik van collectieve 
overeenkomsten uit te breiden naar 
platformwerkers;

Or. en

Amendement 385
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi 
Cañas, Monica Semedo, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Samira Rafaela, Yana Toom
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. onderstreept dat kleine en 
middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de 
EU van zeer groot belang zijn voor een 
duurzame en inclusieve ontwikkeling, 
economische groei en het scheppen van 
banen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten kmo’s sterker te ondersteunen bij 
het hernemen van de economische 
activiteit en hen en hun medewerkers te 
begeleiden tijdens de transitie naar een 
digitalere en groenere economie;

Or. fr

Amendement 386
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te waarborgen dat de benodigde 
investeringen in infrastructuur worden 
uitgevoerd, teneinde toegang tot 
breedband in alle Europese regio’s te 
garanderen, met name in 
plattelandsgebieden en de regio’s voorzien 
in artikel 174 VWEU;

Or. es

Amendement 387
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een nieuw strategisch 
kader voor gezondheid en veiligheid, een 
richtlijn inzake werkgerelateerde stress en 
spier- en skeletaandoeningen, een richtlijn 
inzake geestelijk welzijn op de werkplek, 
en een EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid;

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een nieuw strategisch 
kader voor gezondheid en veiligheid, een 
richtlijn inzake werkgerelateerde stress en 
spier- en skeletaandoeningen, een richtlijn 
inzake geestelijk welzijn op de werkplek, 
en een EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid; pleit ervoor de rol van het 
EU-OSHA te versterken en gezonde en 
veilige werkplekken overal in de Unie te 
bevorderen; beklemtoont dat 
investeringen in gezondheid en veiligheid 
op het werk de kwaliteit van de banen en 
het welzijn van de werknemers verbeteren 
en bijdragen aan de productiviteit en het 
concurrentievermogen van de Europese 
economie;

Or. en

Amendement 388
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een nieuw strategisch 
kader voor gezondheid en veiligheid, een 
richtlijn inzake werkgerelateerde stress en 
spier- en skeletaandoeningen, een richtlijn 
inzake geestelijk welzijn op de werkplek, 
en een EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid;

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers; dringt aan op een dringende 
herziening van Richtlijn 2000/54/EG 
betreffende de bescherming van de 
werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan biologische agentia op 
het werk, met de bedoeling deze richtlijn 
aan te passen aan wereldwijde 
pandemieën en andere uitzonderlijke 
omstandigheden teneinde werknemers 
volledig te beschermen tegen 
blootstellingsrisico’s; dringt er bij de 
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Commissie op aan zo spoedig mogelijk te 
komen met een nieuw strategisch kader 
voor gezondheid en veiligheid voor de 
periode na 2020, een richtlijn inzake 
werkgerelateerde stress en spier- en 
skeletaandoeningen, een richtlijn inzake 
geestelijk welzijn op de werkplek, en een 
EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid;

Or. en

Amendement 389
Guido Reil, Stefania Zambelli, France Jamet, Nicolaus Fest, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers; dringt er bij de Commissie 
op aan te komen met een nieuw 
strategisch kader voor gezondheid en 
veiligheid, een richtlijn inzake 
werkgerelateerde stress en spier- en 
skeletaandoeningen, een richtlijn inzake 
geestelijk welzijn op de werkplek, en een 
EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid;

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers;

Or. en

Amendement 390
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
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werknemers; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een nieuw strategisch 
kader voor gezondheid en veiligheid, een 
richtlijn inzake werkgerelateerde stress en 
spier- en skeletaandoeningen, een richtlijn 
inzake geestelijk welzijn op de werkplek, 
en een EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid;

werknemers; dringt er bij de Commissie op 
aan alle werkenden op de werkplek te 
beschermen en te komen met een nieuw 
strategisch kader voor gezondheid en 
veiligheid, een richtlijn inzake 
werkgerelateerde stress en spier- en 
skeletaandoeningen, een richtlijn inzake 
geestelijk welzijn op de werkplek, en een 
EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid;

Or. en

Amendement 391
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
heeft geresulteerd in verhoogde 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s van de 
werknemers; dringt er bij de Commissie op 
aan te komen met een nieuw strategisch 
kader voor gezondheid en veiligheid, een 
richtlijn inzake werkgerelateerde stress en 
spier- en skeletaandoeningen, een 
richtlijn inzake geestelijk welzijn op de 
werkplek, en een EU-strategie inzake 
geestelijke gezondheid;

23. stelt dat de COVID-19-pandemie 
de opkomst van nieuwe arbeidsrelaties 
heeft geaccentueerd; dringt er bij de 
Commissie op aan aanbevelingen te 
ontwikkelen op het gebied van 
gezondheid, veiligheid en affectieve en 
sociale relaties voor alle soorten 
problemen die zich kunnen voordoen door 
deze omstandigheden, in het bijzonder op 
het gebied van relaties, werk en onderwijs;

Or. es

Amendement 392
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 24. dringt aan op de invoering van een 
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Europese Gezondheidsunie, dringt er bij de 
lidstaten op aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor 
iedereen;

Europese Gezondheidsunie, op stresstests 
voor de gezondheidszorgstelsels in de EU, 
op minimale kwaliteitsnormen voor de 
gezondheidszorg, op een Europees 
gezondheidsresponsmechanisme, en een 
versterking van de capaciteit van 
gezondheidsagentschappen en civiele 
bescherming in de EU; dringt er bij de 
lidstaten op aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor 
iedereen; verheugt zich over het feit dat de 
klemtoon op het gebied van 
gezondheidszorg in het kader van het 
Europees Semester is verschoven van 
kostenbesparingen naar het leveren van 
prestaties en reële gezondheidsresultaten; 
eist dat er gemeenschappelijke 
indicatoren en methoden worden 
ontwikkeld om de ongelijkheid op het 
gebied van gezondheid en de prestaties 
van gezondheidszorgstelsels te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 393
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij de 
lidstaten op aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor 
iedereen;

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij de 
lidstaten op aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige, mensgerichte en 
toegankelijke gezondheidszorg, met 
inbegrip van doeltreffende en van 
voldoende financiële middelen voorziene 
preventieve en gezondheidsbevorderende 
benaderingen die beschikbaar en 
betaalbaar zijn voor iedereen; verzoekt de 
Europese Commissie haar maatregelen 
om meer te doen aan de ongelijkheid op 
het gebied van gezondheid tussen en 
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binnen de lidstaten te intensiveren;

Or. en

Amendement 394
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij 
de lidstaten op aan te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg die 
betaalbaar is voor iedereen;

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, die gebaseerd 
is op de beginselen van solidariteit, 
strategische autonomie en samenwerking, 
waarbij de volksgezondheid centraal staat 
bij de vaststelling en uitvoering van alle 
beleidsmaatregelen en activiteiten van de 
Unie, zoals verankerd in het Verdrag, met 
stelselmatige 
gezondheidseffectbeoordelingen van alle 
betrokken beleidsmaatregelen;

Or. en

Amendement 395
Helmut Geuking

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij de 
lidstaten op aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor 
iedereen;

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij de 
lidstaten op aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor 
iedereen; pleit voor eenvormige 
kadervoorwaarden zodat de lidstaten, 
overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, gelijke 
kwaliteitsnormen kunnen vaststellen en 
kosteloze toegang kunnen garanderen 
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voor alle burgers;

Or. en

Amendement 396
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij 
de lidstaten op aan te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg die 
betaalbaar is voor iedereen;

24. dringt aan op een grotere rol voor 
gezondheid in het beleid van de EU, 
waarbij de voorkeur moet worden gegeven 
aan interactie en de uitwisseling van 
goede werkwijzen tussen de lidstaten en de 
toegang moet worden gegarandeerd tot 
kwalitatief hoogwaardige zorg die 
betaalbaar is voor iedereen;

Or. es

Amendement 397
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij 
de lidstaten op aan te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg die 
betaalbaar is voor iedereen;

24. herinnert aan het belang van het 
subsidiariteitsbeginsel in het 
gezondheidszorgbeleid en aan het feit dat 
gezondheidszorg een nationale 
bevoegdheid is; beklemtoont dat er 
vooruitgang moet worden geboekt met de 
richtlijn over patiëntenrechten in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg;

Or. en

Amendement 398
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij 
de lidstaten op aan te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg die 
betaalbaar is voor iedereen;

24. dringt er bij de lidstaten op aan te 
zorgen voor kwalitatief hoogwaardige zorg 
die betaalbaar is voor iedereen;

Or. en

Amendement 399
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt aan op de invoering van een 
Europese Gezondheidsunie, dringt er bij 
de lidstaten op aan te zorgen voor 
kwalitatief hoogwaardige zorg die 
betaalbaar is voor iedereen;

24. dringt er bij de lidstaten op aan te 
zorgen voor kwalitatief hoogwaardige zorg 
die betaalbaar is voor iedereen;

Or. en

Amendement 400
Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Manuel Pizarro, Marc Angel, Milan Brglez, Estrella 
Durá Ferrandis, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Pierfrancesco Majorino, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. herhaalt dat de rechtsstaat – 
inclusief onafhankelijke en efficiënte 
rechtsstelsels, kwaliteitsvolle 
overheidsdiensten en 
overheidsopdrachten en degelijke kaders 
voor corruptiebestrijding – aan de 
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grondslag ligt van een gezond 
ondernemingsklimaat, goed 
functionerende arbeidsmarkten en een 
verstandig gebruik van EU-middelen; 
benadrukt dat de beoordeling van de 
rechtsstaat en de doeltreffendheid van het 
rechtsstelsel bijgevolg deel moeten blijven 
uitmaken van het Europees Semester; 
verzoekt de lidstaten het herziene 
Europees Sociaal Handvest te ratificeren;

Or. en

Amendement 401
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. vraagt de Commissie om een 
mededeling uit te brengen betreffende de 
richtsnoeren en normen voor een 
wervingsbeleid zonder enige vorm van 
discriminatie voor lidstaten en 
werkgevers, met inbegrip van 
aanbevelingen voor de vaststelling van 
gelijkheidsplannen op bedrijfsniveau en 
in sectorale collectieve overeenkomsten en 
de inzet van diversiteitswerkgroepen op de 
werkplek, onder meer gericht op het 
aanpakken van stereotypen, vooroordelen 
en negatieve opvattingen, en het 
tegengaan van discriminatie bij werving, 
promotie, beloning en de toegang tot 
opleiding;

Or. en

Amendement 402
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. wijst erop dat de sociale, 
economische en ecologische 
gezondheidsbepalende factoren moeten 
worden aangepakt; is van mening dat de 
Europese Green Deal in dit verband 
kansen biedt voor ziektepreventie, 
overeenkomstig de “één gezondheid”-
benadering waarin wordt erkend dat de 
gezondheid van mensen, dieren en het 
milieu onderling verbonden zijn, en meent 
dat de Europese pijler van sociale rechten 
kan bijdragen aan de aanpak van de 
sociale gradiënt in de gezondheidsstatus 
en de ongelijkheden op het gebied van 
gezondheid kan verminderen;

Or. en

Amendement 403
Dennis Radtke, Cindy Franssen, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Loucas 
Fourlas, Sara Skyttedal, Rosa Estaràs Ferragut, Antonius Manders, Romana Tomc, 
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten de 
ontwikkeling van de circulaire en sociale 
economie actief te bevorderen, sociale 
innovatie en sociale ondernemingen aan 
te moedigen en hun duurzaamheid te 
versterken, en vormen van arbeid aan te 
moedigen die kansen bieden op banen van 
goede kwaliteit;

Or. en

Amendement 404
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt de lidstaten de gezondheid 
van ouderen te beschermen door hun 
ziekenhuisbehandeling en 
gezondheidszorg te garanderen en elke 
vorm van discriminatie op grond van 
leeftijd te vermijden;

Or. es

Amendement 405
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. vraagt de Commissie een 
gemeenschappelijke reeks 
gezondheidsbepalende factoren vast te 
stellen, aan de hand waarvan 
gezondheidsongelijkheden naar leeftijd, 
geslacht, sociaaleconomische positie en 
geografische locatie kunnen worden 
gemonitord, en een methodologie vast te 
stellen om de gezondheidssituatie in de 
lidstaten te inventariseren, met als doel de 
te verbeteren gebieden waarvoor meer 
financiering nodig is, te signaleren en te 
prioriteren; is van oordeel dat de 
Commissie de doeltreffendheid van 
maatregelen moet evalueren teneinde 
gezondheidsongelijkheden als gevolg van 
beleidsmaatregelen inzake sociale, 
economische en milieurisicofactoren te 
verminderen;

Or. en
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Amendement 406
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana 
Cicurel, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 quater. dringt er bij de lidstaten op 
aan te zorgen voor kwalitatief 
hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor 
iedereen;

Or. en


