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Amendement 1
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat op 
21 januari 2011 in werking is getreden, 
volgens Besluit 2010/48/EG van de Raad 
van 26 november 2009 betreffende de 
sluiting door de Europese Gemeenschap 
van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake de rechten van personen met een 
handicap1 bis,
__________________
1 bis PB L 23 van 27.1.2010, blz. 35.

Or. en

Amendement 2
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 6

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 3 VEU, – gezien de artikelen 2 en 3 VEU,

Or. en

Amendement 3
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Visum 9
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten,

– gezien de Europese pijler van 
sociale rechten, en met name de 
beginselen 5 en 6,

Or. ro

Amendement 4
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en 
beroep1 bis,, 
__________________
1 bis PB L 303 van 2.12.2000, blz. 16.

Or. en

Amendement 5
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van 
de Raad van 29 juni 2000 houdende 
toepassing van het beginsel van gelijke 
behandeling van personen ongeacht ras 
of etnische afstamming,

Or. en
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Amendement 6
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Visum 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de politieke beleidslijnen 
van Ursula von der Leyen,

Or. de

Amendement 7
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Visum 10 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het aangepaste 
werkprogramma van de Commissie voor 
2020,

Or. de

Amendement 8
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het EU-kader voor 
nationale strategieën inzake de integratie 
van Roma,

Or. en
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Amendement 9
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 15 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. ro

Amendement 10
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 14 januari 
2014 over doeltreffende arbeidsinspecties 
als middel om de arbeidsomstandigheden 
in Europa te verbeteren1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P7_TA(2014)0012.

Or. de

Amendement 11
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 26 mei 
2016 over armoede: een 
genderperspectief1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2016)0235.

Or. ro

Amendement 12
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
11 november 2018 over de situatie van 
vrouwen met een handicap1 bis, 
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2018)0484.

Or. en

Amendement 13
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 14 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de gendergelijkheidsindex 
van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid,



PE655.978v01-00 8/103 AM\1212039NL.docx

NL

Or. en

Amendement 14
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Visum 14 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 5 maart 2020 getiteld 
“Een Unie van gelijkheid: strategie voor 
gendergelijkheid 2020-2025” 
(COM(2020) 152),

Or. en

Amendement 15
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Visum 14 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 
24 oktober 2017 over beleid ter garantie 
van een minimuminkomen als instrument 
om de armoede te bestrijden 1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P8_TA(2017)0403.

Or. de

Amendement 16
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Visum 14 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie van 17 april 
2020 over gecoördineerde EU-
maatregelen om de COVID-19-pandemie 
en de gevolgen ervan te bestrijden1 bis,
__________________
1 bis Aangenomen teksten, 
P9_TA(2020)0054.

Or. en

Amendement 17
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de verslagen van het 
Europees netwerk van verenigingen ter 
bestrijding van de armoede en de 
relevante verslagen van het Europees 
Gehandicaptenforum en het Europees 
netwerk van Roma-basisorganisaties,

Or. en

Amendement 18
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de doelstellingen van de 
Europese Green Deal voor de 
rechtvaardige en billijke transitie door 
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toegang te verlenen tot 
omscholingsprogramma’s en 
arbeidskansen in de economische 
sectoren,

Or. en

Amendement 19
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Visum 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de mededeling van de 
Commissie van 14 januari 2020 getiteld 
“Een sterk sociaal Europa voor 
rechtvaardige transities” 
(COM(2020) 14),

Or. en

Amendement 20
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging -A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A bis. overwegende dat het sociale model 
van de EU een van haar sterke punten is; 
overwegende dat vanwege de 
technologische veranderingen en de 
wereldwijde trend van toenemende 
ongelijkheden het sociale model moet 
worden herbekeken en aangepast aan de 
moderne, snelle, complexe en 
onvoorspelbare mondiale omgeving;

Or. en
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Amendement 21
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-A. overwegende dat volgens de 
definitie van Eurostat individuen ondanks 
hun baan het risico lopen op armoede als 
zij meer dan de helft van het jaar 
werkzaam zijn en hun beschikbaar 
jaarlijks equivalent inkomen minder 
bedraagt dan 60 % van het nationale 
mediane huishoudensinkomen (na sociale 
overdrachten); overwegende dat de meest 
recente cijfers van Eurostat aantonen dat 
9,4 % van de Europese werkenden in 
2018 een armoederisico liepen1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/sdg_01_41/default/table?lang=en

Or. en

Amendement 22
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten en dat de kloof tussen arm en rijk 
steeds breder wordt; overwegende dat het 
netto vermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de 
eurogroep daalde, terwijl dat van de 
rijkste 20 % relatief sterk steeg6, en dat de 

A. overwegende dat de Europese Unie 
solidariteit tussen haar lidstaten moet 
waarborgen, ongeacht de 
inkomensongelijkheid die bestond voordat 
zij volwaardige lidstaten werden; 
overwegende dat nog steeds maatregelen 
nodig zijn om de ongelijkheid te 
verkleinen door beleid te bevorderen 
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armste 20 % van de huishoudens 
gemiddeld een schuld had van 4500 EUR, 
terwijl de rijkste 10 % beschikte over een 
nettovermogen van gemiddeld 1 189 700 
EUR7;

waarbij het gezin als belangrijkste 
hoeksteen wordt gezien om de welvaart en 
het welzijn van de samenleving te 
waarborgen;

__________________
6 The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 
2017 wave, ECB Statistics Paper Series 
No 36, maart 2020, blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872
7 The Household Finance and 
Consumption Survey Wave 2017 
Statistical tables, maart 2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/rese
arch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wav
e_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e
9174eac

Or. xm

Amendement 23
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten en dat de kloof tussen arm en rijk 
steeds breder wordt; overwegende dat het 
netto vermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

A. overwegende dat er ongelijkheden 
heersen binnen en tussen lidstaten en dat de 
kloof tussen de rijkste percentielen en de 
rest steeds breder wordt; overwegende dat 
het nettovermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4 500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7; overwegende 
dat de belangrijkste factor voor de 
verbreding van de kloof qua 
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nettovermogen te vinden is in wijzigingen 
van de huizenprijzen; overwegende dat de 
ratio tussen het gemiddelde 
nettovermogen van huishoudens in het 
hoogste quintiel (80 tot 100 %) en het 
laagste quintiel (0 tot 20 %) van de 
verdeling van het nettovermogen in 2017 
lager lag dan in 2014; overwegende dat de 
20 % huishoudens met het laagste 
inkomen een sterkere stijging van hun 
inkomen heeft doorgemaakt dan de 
huishoudens in de drie middelste 
quintielen (20 tot 80 %); overwegende dat 
de ongelijkheden veel minder groot zijn 
na sociale overdrachten binnen de EU7 bis;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac
7 bis The Household Finance and 
Consumption Survey: Results from the 
2017 wave, ECB Statistics Paper Series 
No 36, maart 2020, blz. 30. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps
/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fb
eb0a33928ce4c5ef2c5e872

Or. en

Amendement 24
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten en dat de kloof tussen arm en rijk 
steeds breder wordt; overwegende dat het 
netto vermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

A. overwegende dat er ongelijkheden 
bestaan binnen en tussen lidstaten en dat 
die aanzienlijk uiteenlopen; overwegende 
dat de kloof tussen arm en rijk steeds 
breder wordt; overwegende dat het 
nettovermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4 500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Amendement 25
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
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lidstaten en dat de kloof tussen arm en rijk 
steeds breder wordt; overwegende dat het 
netto vermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

lidstaten en dat armoede, sociale 
uitsluiting en ongelijkheden ook vanwege 
diverse factoren zoals de COVID-19-
pandemie toenemen; overwegende dat het 
nettovermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4 500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Amendement 26
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten en dat de kloof tussen arm en rijk 
steeds breder wordt; overwegende dat het 
netto vermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten, dat de ongelijkheden almaar 
groter worden aangezien sommige 
gebieden een dramatische economische 
achteruitgang kennen die met 
convergentiebeleid niet kan worden 
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relatief sterk steeg6, en dat de armste 20% 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

verholpen, en dat de kloof tussen arm en 
rijk steeds breder wordt; overwegende dat 
het nettovermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20% 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4 500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. xm

Amendement 27
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten en dat de kloof tussen arm en rijk 
steeds breder wordt; overwegende dat het 
netto vermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
van de huishoudens gemiddeld een schuld 

A. overwegende dat er sterke 
ongelijkheden heersen binnen en tussen 
lidstaten en dat de kloof qua 
nettovermogen tussen arm en rijk steeds 
breder wordt; overwegende dat in 2017 het 
nettovermogen van de armste 20 % 
huishoudens in de landen van de eurogroep 
daalde, terwijl dat van de rijkste 20 % 
relatief sterk steeg6, en dat de armste 20 % 
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had van 4500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

van de huishoudens gemiddeld een schuld 
had van 4 500 EUR, terwijl de rijkste 10 % 
beschikte over een nettovermogen van 
gemiddeld 1 189 700 EUR7;

__________________ __________________
6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

6 The Household Finance and Consumption 
Survey: Results from the 2017 wave, ECB 
Statistics Paper Series No 36, maart 2020, 
blz. 25. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/
ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbe
b0a33928ce4c5ef2c5e872

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

7 The Household Finance and Consumption 
Survey Wave 2017 Statistical tables, maart 
2020, blz. 5. 
https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/resea
rch/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_
2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e91
74eac

Or. en

Amendement 28
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het aantal 
personen met een armoederisico in de 
EU-27 tussen 2008 en 2018 met 
8 575 miljoen personen afnam;

Or. en

Amendement 29
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat armoede 
voornamelijk in absolute in plaats van in 
relatieve cijfers moet worden gezien;

Or. en

Amendement 30
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat lage lonen en in 
steeds sterkere mate de loonspreiding 
zorgen voor een verergering van de 
ongelijkheid; overwegende dat vanwege 
de stijging van de productiviteit, zonder 
dat deze gepaard gaat met loonstijging, 
ook de economische onbalans binnen en 
tussen de lidstaten toeneemt;

B. overwegende dat er gezien de 
bestaande loonspreiding gestreefd moet 
worden naar gelijkheid van beloning bij 
gelijke productiviteit in het kader de strijd 
tegen sociale uitsluiting, alsmede naar 
een hoger niveau van onderwijs, opleiding 
en bescherming van de gezondheid als 
voorafgaande voorwaarden voor de 
noodzakelijke economische balans tussen 
de lidstaten;

Or. es

Amendement 31
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat lage lonen en in 
steeds sterkere mate de loonspreiding 
zorgen voor een verergering van de 
ongelijkheid; overwegende dat vanwege de 
stijging van de productiviteit, zonder dat 
deze gepaard gaat met loonstijging, ook de 
economische onbalans binnen en tussen de 

B. overwegende dat de verschillen 
tussen degenen met de hoogste lonen en 
de rest steeds groter worden; overwegende 
dat enige loonspreiding een belangrijke 
stimulans is voor de persoonlijke 
economie alsook voor de economie als 
geheel; overwegende dat vanwege de 
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lidstaten toeneemt; stijging van de productiviteit in sommige 
lidstaten, zonder dat deze gepaard gaat met 
loonstijging, ook de economische onbalans 
binnen en tussen de lidstaten toeneemt; 
overwegende dat afnemende productiviteit 
binnen de EU een echte punt van zorg is, 
met name voor werklozen;

Or. en

Amendement 32
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Irena Joveva, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat lage lonen en in 
steeds sterkere mate de loonspreiding 
zorgen voor een verergering van de 
ongelijkheid; overwegende dat vanwege de 
stijging van de productiviteit, zonder dat 
deze gepaard gaat met loonstijging, ook de 
economische onbalans binnen en tussen de 
lidstaten toeneemt;

B. overwegende dat de factoren die 
bijdragen aan de toename van 
ongelijkheid zeer complex en onderling 
verweven zijn, zoals ongelijkheid tussen 
lonen, technologische veranderingen en 
hervormingen van beleid en regelgeving; 
overwegende dat de stijging van de 
productiviteit, zonder dat deze gepaard 
gaat met loonstijging, ook kan leiden tot 
economische onbalans binnen en tussen de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 33
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat lage lonen en in 
steeds sterkere mate de loonspreiding 
zorgen voor een verergering van de 
ongelijkheid; overwegende dat vanwege de 

B. overwegende dat lage lonen en in 
steeds sterkere mate de loonspreiding 
zorgen voor een verergering van de 
ongelijkheid qua nettovermogen; 
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stijging van de productiviteit, zonder dat 
deze gepaard gaat met loonstijging, ook de 
economische onbalans binnen en tussen de 
lidstaten toeneemt;

overwegende dat vanwege de stijging van 
de productiviteit, zonder dat deze gepaard 
gaat met loonstijging, ook de economische 
onbalans binnen en tussen de lidstaten 
toeneemt;

Or. en

Amendement 34
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat sprake is van zeer 
uiteenlopende praktijken inzake 
minimumloon in de EU en aanzienlijke 
hiaten op het gebied van dekking en 
toereikendheid om een fatsoenlijke 
levensstandaard te waarborgen;

Or. en

Amendement 35
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de snellere 
toename van het risico van 
inkomensuitsluiting bij werknemers niet 
alleen laaggeschoolde werknemers treft, 
maar ook werknemers met een diploma 
(ook een universiteitsdiploma) die de 
arbeidsmarkt betreden; overwegende dat 
de inkomenskloof tussen de meest en de 
minst verdienenden groter zal worden;

Or. pl
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Amendement 36
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er binnen en 
tussen de lidstaten grote verschillen 
bestaan wat betreft inkomensverdeling, 
als uitgedrukt in de koopkrachtstandaard 
(KKS); overwegende dat gedurende 2018 
het mediaan equivalent inkomen van de 
EU-27 bij een KKS van 16 938 varieerde 
van minder dan de helft van de waarde 
van de EU-27 in Roemenië (6 241) tot 
bijna het dubbele in Luxemburg (31 995); 
overwegende dat er sprake is van een 
duidelijke geografische verdeling: in de 
noordelijke en westelijke lidstaten alsook 
in Oostenrijk en Italië lag het niveau 
boven het equivalent mediaan inkomen 
van de EU-27, terwijl het in alle lidstaten 
die na 2004 tot de EU zijn toegetreden 
(met uitzondering van Cyprus en Malta), 
alsook in de drie zuidelijke lidstaten 
Griekenland, Spanje en Portugal, onder 
dat niveau lag1 bis;
__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Quality_of_life
_indicators_-
_material_living_conditions&oldid=48267
3#Income

Or. de

Amendement 37
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat het niveau van de 
minimumlonen sterk verschilt tussen de 
lidstaten, tussen 312 EUR en 2142 
EUR1 bis; overwegende dat het percentage 
werknemers met een minimumloon sterk 
verschilt van lidstaat tot lidstaat; 
overwegende dat de verschillen in 
koopkracht groot blijven, zelfs wanneer de 
verschillen in prijspeil in aanmerking 
worden genomen1 ter;
__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics
1 ter https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Minimum_wage_stat
istics#Minimum_wages_expressed_in_pur
chasing_power_standards

Or. ro

Amendement 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een op de zes 
werkenden in de EU een laag loon 
verdient, namelijk een loon lager dan twee 
derde van het nationale mediane 
inkomen, en dat dit aantal continu 
toeneemt; overwegende dat lage lonen in 
tal van lidstaten niet met andere lonen 
mee zijn geëvolueerd, waardoor 
inkomensongelijkheid en armoede onder 
werkenden toenemen en het vermogen 
van mensen met een laag loon om 
opgewassen te zijn tegen economische 
moeilijkheden afneemt;



AM\1212039NL.docx 23/103 PE655.978v01-00

NL

Or. en

Amendement 39
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat werkenden 
ondanks hun baan het risico lopen op 
armoede vaak in risicovolle, 
onaanvaardbare arbeidsomstandigheden 
met risico’s op het gebied van veiligheid 
en gezondheid werkzaam zijn; 
overwegende dat slechte 
arbeidsomstandigheden blijvend letsel en 
ziekten kunnen veroorzaken die van 
invloed zijn op het vermogen om in de 
toekomst te werken en inkomen te 
genereren1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2017), In-work poverty in 
the EU, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Or. en

Amendement 40
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B ter. overwegende dat de achteruitgang 
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op de arbeidsmarkt tijdens de vorige crisis 
resulteerde in een drastische toename van 
het aantal werknemers met onvrijwillig 
deeltijdwerk die meestal werkzaam zijn in 
beroepen en sectoren voor de verlening 
van diensten op basis- of lager niveau met 
een zeer hoog risico op armoede onder 
werkenden;

Or. en

Amendement 41
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat elke vergelijking 
tussen de lonen van vrouwen en die van 
mannen in de EU-27 moet worden 
gebaseerd op de criteria van gelijkheid en 
objectieve merites, uitgaande van de 
maatschappelijke werkelijkheid en de 
economische sectoren die specifiek zijn 
voor elke lidstaat;

__________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/society/20200227STO73519/gen
der-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. es

Amendement 42
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8, 9,38 % indien gecorrigeerd 
om verschillende redenen8 bis; 
overwegende dat het loonverschil tussen 
mannen en vrouwen in het algemeen veel 
kleiner is voor nieuwkomers op de 
arbeidsmarkt;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
8 bis 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ai
d_development_cooperation_fundamental
_rights/report-gender-pay-gap-eu-
countries_october2018_en_0.pdf

Or. en

Amendement 43
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8; overwegende dat een van de 
gevolgen van de genderloonkloof een 
genderkloof van 37 % in 
pensioeninkomsten is, iets wat de 
komende decennia nog zal aanhouden en 
een ongelijke mate van economische 
onafhankelijkheid tussen vrouwen en 
mannen creëert;
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__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Amendement 44
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8; overwegende dat het 
gemiddelde verschil in werkgelegenheid 
tussen mannen en vrouwen 11,5 % 
bedraagt, waarbij vrouwen meer te maken 
hebben met flexibele vormen van werk, 
atypische en flexibele contracten 
(deeltijdwerk en uitzendwerk);

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Amendement 45
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8; overwegende dat in 2017 het 
risico van armoede en sociale uitsluiting 
voor vrouwen 23,3 % bedroeg en daarmee 
hoger was dan voor mannen, voor wie het 
risico 21,6 % bedroeg8 bis;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
8 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/EDN-20181017-
1?inheritRedirect=true

Or. ro

Amendement 46
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8; overwegende dat armoede 
onder vrouwen een veelzijdig probleem is 
dat direct wordt beïnvloed door het gebrek 
aan eerlijke waardering van werk dat 
doorgaans door vrouwen wordt verricht, 
de gevolgen van loopbaanonderbrekingen 
voor promotiekansen en pensioenrechten 
en de ongelijke verdeling van onbetaalde 
zorgtaken en huishoudelijk werk;

__________________ __________________
8 8 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. en

Amendement 47
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8; overwegende dat 
alleenstaande vrouwen doorgaans te 
maken hebben met een groter risico op 
armoede ondanks hun baan dan 
alleenstaande mannen8 bis;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic
8 bis Pena-Casas, R. en Ghailani, D. 
(2011), “Towards individualizing gender 
in-work poverty risks”, in Fraser, N., 
Gutierrez, R. en Pena-Casas, R. (red.), 
Working poverty in Europe: A 
comparative approach, Palgrave 
Macmillan, Londen, blz. 202-231.

Or. en

Amendement 48
Anne Sander
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Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8;

C. overwegende dat vrouwen in de 
EU-27 gemiddeld 15 % minder verdienen 
dan mannen8 en dat zij het grootste risico 
lopen op werkonzekerheid;

__________________ __________________
8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

8 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/he
adlines/society/20200227STO73519/gende
r-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-
infographic

Or. fr

Amendement 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat volgens 
beginsel 6 van de Europese pijler van 
sociale rechten armoede onder werkenden 
moet worden voorkomen en dat 
toereikende minimumlonen moeten 
worden gewaarborgd, om te zorgen voor 
de bevrediging van de behoeften van 
werknemers en hun gezinnen in het licht 
van nationale economische en sociale 
omstandigheden, terwijl de toegang tot 
werkgelegenheid en stimulansen om werk 
te zoeken wordt gewaarborgd; 
overwegende dat in het kader van de 
Europese pijler van sociale rechten, als in 
een beginsel wordt verwezen naar 
werknemers, hiermee alle werkenden 
worden bedoeld, ongeacht de aard, vorm 
en duur van hun dienstbetrekking;
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Or. en

Amendement 50
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het aantal 
mensen die het risico lopen op armoede of 
sociale uitsluiting gestaag blijft afnemen 
tot onder het niveau van vóór de crisis, 
met name dankzij verbeterde 
arbeidsmarktvoorwaarden en afname van 
ernstige materiële deprivatie en van het 
aantal mensen dat deel uitmaakt van een 
huishouden met een zeer lage 
arbeidsintensiteit;

Or. en

Amendement 51
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat het “precariaat” 
veel economische en sociale gevolgen 
heeft, zoals een sterke daling van de 
fertiliteit, emigratie, uit economische 
noodzaak lang thuiswonende jongeren of 
stress ten gevolge van een onzeker 
bestaan, waarvan de toename het risico 
van diverse ziekten, misdrijven en sociale 
problemen sterk doet toenemen;

Or. pl
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Amendement 52
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat vrouwen 
aanzienlijk meer in de dienstensector 
werkzaam zijn dan in de industrie en voor 
het merendeel in de gezondheidszorg en 
de sociale sector, de detailhandel, de 
productiesector, educatieve en zakelijke 
activiteiten, met een toenemende 
concentratie vrouwen die werkzaam zijn 
in deeltijd- en tijdelijke banen;

Or. en

Amendement 53
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat, in tijden van 
economische recessie, personen die in 
armoede leven of erin dreigen te 
vervallen, minder sterk staan op de 
arbeidsmarkt;

Or. ro

Amendement 54
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de schaarste aan 
betaalbare huisvesting in tal van lidstaten 
de grootste factor voor ongelijkheid begint 
te worden;

Or. en

Amendement 55
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat het toenemend 
aantal onzekere banen gepaard kan gaan 
met een lagere arbeidsefficiëntie, omdat 
de betrokkene geen 
werkgelegenheidsvooruitzichten op lange 
termijn heeft en minder loyaliteit voelt 
tegenover de werkgever, en met lagere 
lonen, en derhalve kan leiden tot een 
groter begrotingstekort door minder 
inkomsten voor de pensioenen en de 
gezondheidszorg, en ook tot hogere 
uitgaven voor sociaal beleid;

Or. pl

Amendement 56
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat zorgtaken in de 
EU nog steeds ongelijk zijn verdeeld, 
waarbij vrouwen in de meeste gevallen de 
primaire verzorgers in het gezin zijn; 
overwegende dat beperkte toegang tot 
opvang- en zorgfaciliteiten voor kinderen 
en ouderen in perioden van afwezigheid 
van de arbeidsmarkt resulteert en dus 
bijgevolg ook in minder loon en 
pensioenkloven; overwegende dat slechts 
vier op de tien kinderen naar formele 
kinderopvangfaciliteiten gaan1 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/8681785/3-20022018-AP-
EN.pdf/59fcfaa7-0c72-48a6-8603-
899b5b730773

Or. en

Amendement 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat 
bezuinigingsmaatregelen armoede onder 
werkenden hebben vergroot, onzekere 
vormen van werkgelegenheid hebben 
doen toenemen, het volledige genot van de 
rechten van werknemers hebben 
ondermijnd en tot besnoeiingen in de 
begroting van de sociale en 
gezondheidszorgstelsels hebben geleid;

Or. en
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Amendement 58
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat jongeren 
moeite hebben om een kwaliteitsvolle en 
stabiele baan met een vast contract te 
vinden en vaak perioden van langdurige 
werkloosheid meemaken; overwegende 
dat tal van lidstaten werkgevers toelaten 
een lager salaris op grond van de lagere 
leeftijd van de werknemer uit te betalen; 
overwegende dat jongeren vaak 
onbetaalde stages doorlopen zonder 
vooruitzichten op een baan;

Or. en

Amendement 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels in tal van EU-
lidstaten ondergefinancierd zijn en te 
maken hebben met ernstige problemen 
wat betreft dekking alsook ontoereikende 
niveaus van voordelen en 
inkomensoverdracht, met een zeer lage 
impact op de vermindering van armoede 
en sociaaleconomische ongelijkheden als 
gevolg;

Or. en



AM\1212039NL.docx 35/103 PE655.978v01-00

NL

Amendement 60
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat personen 
met een handicap vaak ervan weerhouden 
worden om werk aan te nemen vanwege 
het risico om voor een bepaalde periode 
hun sociale bescherming te verliezen; 
overwegende dat personen met een 
handicap vaak flexibel en deeltijdwerk 
nodig hebben;

Or. en

Amendement 61
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat de 
arbeidsparticipatie van personen met een 
handicap in 2017 50,6 % bedroeg, terwijl 
de totale arbeidsparticipatie 74,8 % 
bedroeg1 bis; overwegende dat personen 
met een handicap een significant lagere 
arbeidsparticipatie hebben waardoor zij 
een hoger risico lopen om als werknemer 
in armoede terecht te komen;
__________________
1 bis 
https://www.https://www.europarl.europa.
eu/news/nl/headlines/society/20200604ST
O80506/parlement-eist-nieuwe-
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ambitieuze-eu-strategie-inzake-handicaps

Or. en

Amendement 62
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat uit 
onderzoek1 bis blijkt dat het bedrag dat een 
huishouden ontvangt van een 
minimumloon meestal voldoende is om 
één volwassene te beschermen tegen het 
risico om in armoede terecht te komen, 
maar vaak niet voldoende is om meer dan 
één persoon te onderhouden;
__________________
1 bis Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review 

Or. en

Amendement 63
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 
miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft 
gehaald9;

D. overwegende dat uit de 
armoedestatistieken van de EU blijkt dat 
grote verschillen bestaan tussen de 
lidstaten wat betreft het bereiken van de 
doelstelling om armoede en sociale 
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uitsluiting tegen 2020 te verminderen, 
waarbij sommige landen in de buurt van 
het doel komen, terwijl andere zich ervan 
verwijderd hebben; overwegende dat 
8,2 miljoen mensen van het risico op 
armoede of sociale uitsluiting zijn verlost 
ten opzichte van de referentiecijfers van 
2008, hetgeen een goede vooruitgang is 
maar nog steeds ver verwijderd van de 
doelstelling van de EU om het aantal 
personen voor wie armoede dreigt tegen 
2020 met 20 miljoen te verlagen9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 
en blz. 13 ev, en COM(2010)2020 def. van 
3.3.2010.

9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussel, november 2019, blz. 7 en 
blz. 13 e.v., en COM(2010) 2020 def. van 
3.3.2010.

Or. en

Amendement 64
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 
miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft 
gehaald9;

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 
miljoen te verlagen niet heeft gehaald;

__________________
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 
en blz. 13 ev, en COM(2010)2020 def. van 
3.3.2010.
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Or. es

Amendement 65
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 
miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft 
gehaald9;

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 
20 miljoen te verlagen, niet heeft gehaald9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 
en blz. 13 ev, en COM(2010)2020 def. van 
3.3.2010.

9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussel, november 2019, blz. 7 en 
blz. 13 e.v., en COM(2010) 2020 def. van 
3.3.2010.

Or. en

Amendement 66
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 
miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft 
gehaald9;

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 
20 miljoen te verlagen, niet heeft gehaald9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 

9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
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Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 
en blz. 13 ev, en COM(2010)2020 def. van 
3.3.2010.

Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussel, november 2019, blz. 7 en 
blz. 13 e.v., en COM(2010) 2020 def. van 
3.3.2010.

Or. en

Amendement 67
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 
miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft 
gehaald9;

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het absolute aantal 
personen voor wie armoede dreigt tegen 
2020 met 20 miljoen te verlagen, 
vergeleken met 2008 bij lange na niet heeft 
gehaald9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 
en blz. 13 ev, en COM(2010)2020 def. van 
3.3.2010.

9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussel, november 2019, blz. 7 en 
blz. 13 e.v., en COM(2010) 2020 def. van 
3.3.2010.

Or. en

Amendement 68
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling om het aantal personen voor 
wie armoede dreigt tegen 2020 met 20 

D. overwegende dat de EU haar 
doelstelling van de Europa 2020-strategie 
om het aantal personen voor wie armoede 
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miljoen te verlagen, bij lange na niet heeft 
gehaald9;

dreigt tegen 2020 met 20 miljoen te 
verlagen, bij lange na niet heeft gehaald9;

__________________ __________________
9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussels, november 2019, blz. 7 
en blz. 13 ev, en COM(2010)2020 def. van 
3.3.2010.

9 Francesca Pepé en Gaia Teresa Sartori 
Pallotta, Fostering access to services to 
support people to move out of poverty, 
Report on poverty and inequalities in 
Europe, Brussel, november 2019, blz. 7 en 
blz. 13 e.v., en COM(2010) 2020 def. van 
3.3.2010.

Or. en

Amendement 69
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn sociale voortbestaan 
wordt bedreigd10;

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met of 
het risico lopen op armoede of sociale 
uitsluiting, hetgeen betekent dat in de op 
twee na grootste economie in de wereld 
(EU-27) een op de vijf personen in zijn 
sociale voortbestaan wordt bedreigd10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. de

Amendement 70
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn sociale voortbestaan 
wordt bedreigd10;

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn economische 
voortbestaan en welzijn wordt bedreigd10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Amendement 71
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn sociale voortbestaan 
wordt bedreigd10;

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn behoorlijke 
economische en sociale voortbestaan 
wordt bedreigd10;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en
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Amendement 72
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn sociale voortbestaan 
wordt bedreigd10;

E. overwegende dat 95 miljoen 
mensen (21,7 %) te maken hebben met 
armoede of sociale uitsluiting, hetgeen 
betekent dat in de op twee na grootste 
economie in de wereld (EU-27) een op de 
vijf personen in zijn sociale voortbestaan 
wordt bedreigd10; overwegende dat 
85,3 miljoen mensen (16,9 %) te maken 
hebben met armoede of sociale uitsluiting 
na sociale overdrachten;

__________________ __________________
10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

10 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29
95521/10163472/3-16102019-CP-
DE.pdf/a978ac50-fde2-f7ff-0dec-
9c2e85561795

Or. en

Amendement 73
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat in 2017 36,0 % 
van de EU-bevolking van 16 jaar of ouder 
met ernstige activiteitsbeperkingen het 
risico op armoede of sociale uitsluiting 
liep, ten opzichte van 26,3 % met enige 
activiteitsbeperkingen en 19,9 % zonder 
activiteitsbeperkingen; overwegende dat, 
ondanks grote verschillen tussen landen 
onderling, het risico op armoede of 
sociale uitsluiting onder mensen met 
activiteitsbeperkingen hoger was ten 
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opzichte van de totale bevolking in alle 
lidstaten; overwegende dat de integratie 
van personen met een handicap op de 
arbeidsmarkt met name moeilijk is 
gebleken in de nasleep van de financiële 
crisis1 bis;
1 bis Europe 2020 indicators – poverty 
and social exclusion, Statistics Explained 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexp
lained/), 11.6.2020, blz. 6.

Or. en

Amendement 74
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat werkenden in 
armoede aanzienlijk meer sociale 
problemen ondervinden dan de bevolking 
als geheel; overwegende dat armoede 
onder werkenden verband houdt met 
lagere niveaus van subjectief en geestelijk 
welzijn, problemen met huisvesting alsook 
slechtere relaties met andere mensen en 
gevoelens van sociale uitsluiting1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2017), In-work poverty in 
the EU, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging E ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E ter. overwegende dat in het algemeen 
deeltijdwerkers, en met name werknemers 
met onvrijwillig deeltijdwerk, meer risico 
op armoede lopen als verschillende 
risicofactoren samenkomen, zoals een 
laag loon, een onstabiele baan, een 
eenverdienerhuishouden en leden van het 
huishouden ten laste1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2017), In-work poverty in 
the EU, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Or. en

Amendement 76
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde/daarmee 
kampte11;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 

11 Ernstige materiële deprivatie: de 
toestand waarin mensen zich minder dan 4 
van de 11 uitgaven kunnen veroorloven: 
hypotheek of huur, energierekeningen, één 
week vakantie, om de dag maaltijden die 
vlees/vis/een andere eiwitbron bevatten, 
onverwachte uitgaven, een telefoon (met 
inbegrip van een mobiele telefoon), een 
kleurentelevisie, een wasmachine, een 
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(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

auto, het verwarmen van hun huis; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Amendement 77
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11 en dat de 
toenemende aanwezigheid van miljoenen 
illegalen op Europees grondgebied het 
probleem eveneens verergert; 
overwegende dat volgens een recent 
onderzoek van het Pew Research Center 
tussen 3,9 en 4,8 miljoen buitenlanders 
zich illegaal op Europees grondgebied 
bevinden; 

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour tv, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Ernstige materiële deprivatie: de 
toestand waarin mensen zich minder dan 4 
van de 11 uitgaven kunnen veroorloven: 
hypotheek of huur, energierekeningen, één 
week vakantie, om de dag maaltijden die 
vlees/vis/een andere eiwitbron bevatten, 
onverwachte uitgaven, een telefoon (met 
inbegrip van een mobiele telefoon), een 
kleurentelevisie, een wasmachine, een 
auto, het verwarmen van hun huis; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. fr
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Amendement 78
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11; overwegende 
dat energiearmoede een wijdverspreid 
probleem in Europa is, aangezien 50 tot 
125 miljoen mensen zich geen goed 
thermisch comfort binnenshuis kunnen 
veroorloven11 bis; overwegende dat 11 % 
van de Europese huishoudens geen 
internettoegang heeft11 ter;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Ernstige materiële deprivatie: de 
toestand waarin mensen zich minder dan 4 
van de 11 uitgaven kunnen veroorloven: 
hypotheek of huur, energierekeningen, één 
week vakantie, om de dag maaltijden die 
vlees/vis/een andere eiwitbron bevatten, 
onverwachte uitgaven, een telefoon (met 
inbegrip van een mobiele telefoon), een 
kleurentelevisie, een wasmachine, een 
auto, het verwarmen van hun huis; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)
11 bis 
https://ec.europa.eu/energy/content/introd
uction-5_en
11 ter 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Digital_economy_an
d_society_statistics_-
_households_and_individuals
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Or. en

Amendement 79
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11; overwegende 
dat dit aandeel waarschijnlijk aanzienlijk 
zal toenemen vanwege de COVID-19-
pandemie;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Ernstige materiële deprivatie: de 
toestand waarin mensen zich minder dan 4 
van de 11 uitgaven kunnen veroorloven: 
hypotheek of huur, energierekeningen, één 
week vakantie, om de dag maaltijden die 
vlees/vis/een andere eiwitbron bevatten, 
onverwachte uitgaven, een telefoon (met 
inbegrip van een mobiele telefoon), een 
kleurentelevisie, een wasmachine, een 
auto, het verwarmen van hun huis; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Amendement 80
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11 en dat extreme 
armoede in tal van regio’s en 
gemeenschappen voorkomt;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 
meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

11 Ernstige materiële deprivatie: de 
toestand waarin mensen zich minder dan 4 
van de 11 uitgaven kunnen veroorloven: 
hypotheek of huur, energierekeningen, één 
week vakantie, om de dag maaltijden die 
vlees/vis/een andere eiwitbron bevatten, 
onverwachte uitgaven, een telefoon (met 
inbegrip van een mobiele telefoon), een 
kleurentelevisie, een wasmachine, een 
auto, het verwarmen van hun huis; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Amendement 81
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11;

F. overwegende dat in 2018 6,1 % van 
de bevolking in de EU-28 in extreme 
materiële armoede leefde11; overwegende 
dat dit probleem het meest urgent is;

__________________ __________________
11 Severe material deprivation: inability to 
afford less than 4 out of 11: mortgage or 
rent payments, utility bills, hire purchase 
instalments or other loan payments, one 
week annual holidays, meals involving 

11 Ernstige materiële deprivatie: de 
toestand waarin mensen zich minder dan 4 
van de 11 uitgaven kunnen veroorloven: 
hypotheek of huur, energierekeningen, één 
week vakantie, om de dag maaltijden die 
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meat/fish/protein every second day, 
unexpected financial expenses, a telephone 
(including mobile), a colour TV, a washing 
machine, a car, heating; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

vlees/vis/een andere eiwitbron bevatten, 
onverwachte uitgaven, een telefoon (met 
inbegrip van een mobiele telefoon), een 
kleurentelevisie, een wasmachine, een 
auto, het verwarmen van hun huis; 
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view)

Or. en

Amendement 82
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat materiële 
armoede niet het enige probleem van de 
Europese bevolking is;

Or. es

Amendement 83
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat het loonniveau 
een belangrijke factor is die het 
armoederisico verklaart; overwegende 
echter dat relevante andere factoren hier 
ook een rol in spelen – specifieke 
kenmerken van huishoudens, het 
institutionele kader en ander beleid zoals 
huisvesting en kinderopvang;

Or. en
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Amendement 84
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier 
kinderen beneden de 18 in de Unie wordt 
met armoede of sociale uitsluiting 
bedreigd; overwegende dat vooral 
alleenstaande ouders (34,2 %) en 
kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12;

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen afneemt11 bis: niettemin wordt een 
op de vier kinderen beneden de 18 in de 
Unie met armoede of sociale uitsluiting 
bedreigd; overwegende dat vooral 
alleenstaande ouders (34,2 %) en 
kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12, 3,1 procentpunten minder sinds 
201012 bis;

__________________ __________________
11 bis 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en
12 bis 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/sh
ow.do?dataset=ilc_li03〈=en

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Amendement 85
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier 
kinderen beneden de 18 in de Unie wordt 

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen slechts geleidelijk afneemt: een 
op de vier kinderen beneden de 18 in de 
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met armoede of sociale uitsluiting 
bedreigd; overwegende dat vooral 
alleenstaande ouders (34,2 %) en 
kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12;

Unie wordt met armoede of sociale 
uitsluiting bedreigd; overwegende dat 
vooral alleenstaande ouders (34,2 %) en 
kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Amendement 86
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen 
beneden de 18 in de Unie wordt met 
armoede of sociale uitsluiting bedreigd; 
overwegende dat vooral alleenstaande 
ouders (34,2 %) en kinderrijke gezinnen 
hierdoor getroffen worden12;

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen 
beneden de 18 in de Unie wordt met 
armoede of sociale uitsluiting bedreigd; 
overwegende dat vooral alleenstaande 
personen met kinderen ten laste en 
kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. es

Amendement 87
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev
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Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen 
beneden de 18 in de Unie wordt met 
armoede of sociale uitsluiting bedreigd; 
overwegende dat vooral alleenstaande 
ouders (34,2 %) en kinderrijke gezinnen 
hierdoor getroffen worden12;

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen 
beneden de 18 in de Unie wordt met 
armoede of sociale uitsluiting bedreigd en 
heeft dus te maken met achterstand die 
van generatie op generatie wordt 
overgedragen; overwegende dat vooral 
alleenstaande ouders (34,2 %) en 
kinderrijke gezinnen hierdoor getroffen 
worden12;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Amendement 88
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen 
beneden de 18 in de Unie wordt met 
armoede of sociale uitsluiting bedreigd; 
overwegende dat vooral alleenstaande 
ouders (34,2 %) en kinderrijke gezinnen 
hierdoor getroffen worden12;

G. overwegende dat de armoede in 
gezinnen toeneemt: een op de vier kinderen 
beneden de 18 in de Unie wordt met 
armoede of sociale uitsluiting bedreigd; 
overwegende dat vooral alleenstaande 
ouders (34,2 %) en kinderrijke gezinnen 
hierdoor getroffen worden12; overwegende 
dat gezinnen met een kind of andere 
gezinsleden met een handicap met name 
risico lopen op armoede;

__________________ __________________
12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic

12 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Quality_of_life_indic
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ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

ators_-
_material_living_conditions#General_over
view

Or. en

Amendement 89
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het gezin een 
doorgeefluik voor armoede onder 
kinderen, sociale uitsluiting en extreme 
armoede is;

Or. es

Amendement 90
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de huren 
voortdurend stijgen en dat mensen die 
onder de armoedegrens leven 38 % van 
hun beschikbare inkomen aan woonlasten 
moeten besteden en dat dit percentage in 
sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % 
bedraagt13;

H. overwegende dat in de meeste 
lidstaten de huren voortdurend stijgen en 
dat woonlasten aanzienlijk verschillen in 
de inkomensverdeling; overwegende dat 
in de EU huishoudens met een laag 
inkomen die huren, te maken hebben met 
mediane huisvestingskosten ter hoogte 
van 20 tot 45 % van hun beschikbare 
inkomen; overwegende dat in 2018 9,6 % 
van de bevolking in de EU-27 deel 
uitmaakte van een huishouden dat 40 % 
of meer van zijn equivalente beschikbare 
inkomen aan huisvesting besteedde13;

__________________ __________________



PE655.978v01-00 54/103 AM\1212039NL.docx

NL

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tessi163/default/table?lang=de

13 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Housing_statistics#H
ousing_affordability

Or. en

Amendement 91
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de huren 
voortdurend stijgen en dat mensen die 
onder de armoedegrens leven 38 % van 
hun beschikbare inkomen aan woonlasten 
moeten besteden en dat dit percentage in 
sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % 
bedraagt13;

H. overwegende dat de huren 
voortdurend stijgen en dat mensen die 
onder de armoedegrens leven circa 38 % 
van hun beschikbare inkomen aan 
woonlasten moeten besteden en dat dit 
percentage in sommige lidstaten zelfs kan 
oplopen tot wel 50 tot 90 %13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. es

Amendement 92
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de huren 
voortdurend stijgen en dat mensen die 
onder de armoedegrens leven 38 % van 
hun beschikbare inkomen aan woonlasten 
moeten besteden en dat dit percentage in 
sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % 
bedraagt13;

H. overwegende dat de huren 
voortdurend, over het algemeen nominaal, 
stijgen en dat mensen die onder de 
armoedegrens leven 38 % van hun 
beschikbare inkomen aan woonlasten 
moeten besteden en dat dit percentage in 
sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % 
bedraagt13;
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__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. en

Amendement 93
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de huren 
voortdurend stijgen en dat mensen die 
onder de armoedegrens leven 38 % van 
hun beschikbare inkomen aan woonlasten 
moeten besteden en dat dit percentage in 
sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % 
bedraagt13;

H. overwegende dat de huren 
voortdurend stijgen en dat mensen die 
onder de armoedegrens leven 38 % van 
hun beschikbare inkomen aan woonlasten 
moeten besteden en dat dit percentage in 
sommige lidstaten zelfs 50 tot wel 90 % 
bedraagt, zoals in Denemarken (68,7 %), 
Duitsland (49,5 %) of Griekenland 
(90,7 %)13;

__________________ __________________
13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

13 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi163/default/table?lang=de

Or. de

Amendement 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland in alle 
landen stijgt en dat momenteel ongeveer 
700 000 mensen dakloos zijn14;

I. overwegende dat de dakloosheid in 
heel Europa stijgt en dat momenteel 
ongeveer 700 000 mensen dakloos zijn14;
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__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. pl

Amendement 95
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland in alle 
landen stijgt en dat momenteel ongeveer 
700 000 mensen dakloos zijn14;

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland stijgt in de 
EU en dat in 2019 ongeveer 700 000 
mensen dakloos waren14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. es

Amendement 96
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland in alle landen 
stijgt en dat momenteel ongeveer 700 000 
mensen dakloos zijn14;

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland in alle landen 
stijgt en dat in 2019 volgens schattingen 
ongeveer 700 000 mensen dakloos 
waren14;
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__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en

Amendement 97
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland in alle landen 
stijgt en dat momenteel ongeveer 700 000 
mensen dakloos zijn14;

I. overwegende dat de dakloosheid 
met uitzondering van Finland in alle landen 
stijgt en dat momenteel in de EU elke 
nacht ongeveer 700 000 mensen dakloos 
zijn, 70 % meer dan tien jaar geleden14;

__________________ __________________
14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

14 
https://www.europarl.europa.eu/news/de/ag
enda/briefing/2020-01-13/7/dringender-
handlungsbedarf-bei-der-bekampfung-der-
obdachlosigkeit-in-europa

Or. en

Amendement 98
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in de EU 28,7 % 
personen met een handicap bedreigd 
worden door armoede en sociale 
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uitsluiting; overwegende dat in de EU 
29,5 % vrouwen met een handicap 
bedreigd worden door armoede en sociale 
uitsluiting vergeleken met 27,5 % mannen 
met een handicap1 bis; overwegende dat 
personen met een handicap meer risico 
lopen om ondanks hun baan in armoede 
te vervallen dan personen zonder een 
handicap (11 % ten opzichte van 9,1 % 
gemiddeld in de EU)1 ter;
__________________
1 bis 
https://mcusercontent.com/865a5bbea108
6c57a41cc876d/files/ad60807b-a923-
4a7e-ac84-
559c4a5212a8/EDF_HR_Report_final_ta
gged_interactive_v2_accessible.pdf
1 ter https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/pdfscache/34425.pdf

Or. en

Amendement 99
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat in 2017 het 
percentage werkende jongeren tussen 18 
en 24 jaar dat in armoede dreigde te 
vervallen, in de Europese Unie naar 
schatting 11 % en in Roemenië zelfs 
28,2 %1 bis bedroeg;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20190122-
1?inheritRedirect=true

Or. ro
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Amendement 100
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat 80 % van de 
Roma en hun kinderen een inkomen 
hebben dat onder de respectieve nationale 
armoederisicodrempel1 bis ligt, ongeacht of 
zij een baan hebben; overwegende dat 
werkgelegenheid nog niet heeft bewezen 
een gegarandeerde uitweg uit de armoede 
te zijn;
__________________
1 bis 
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra
_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-
roma-selected-findings_en.pdf

Or. en

Amendement 101
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen voortdurend toeneemt: het 
percentage ouderen boven de 65 jaar voor 
wie armoede dreigde lag gemiddeld op 
16,1 % (EU-28);

__________________ __________________
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15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Amendement 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van wijzigingen 
van de pensioenstelsels, hogere 
gezondheidszorguitgaven, demografische 
veranderingen en het feit dat almaar meer 
ouderen alleen wonen, voortdurend 
toeneemt; overwegende dat het percentage 
ouderen boven de 65 jaar voor wie 
armoede dreigde gemiddeld op 16,1 % 
(EU-28) lag; overwegende dat dit cijfer 
vanwege onzekere en atypische 
arbeidsvormen nog verder zal stijgen15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

Or. pl

Amendement 103
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
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pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28)15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Amendement 104
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen voortdurend toeneemt: het 
percentage ouderen boven de 65 jaar voor 
wie armoede dreigde lag gemiddeld op 
16,1 % (EU-28); overwegende dat dit cijfer 
vanwege onzekere en atypische 
arbeidsvormen nog verder zal stijgen15; 
overwegende dat vrouwen vanwege de 
pensioenkloof tussen mannen en vrouwen 
zelfs nog meer risico lopen;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Amendement 105
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege de 
nieuwe onzekerheid die het gevolg is van 
de COVID-19-pandemie verder kan 
stijgen; overwegende dat een waardige 
koopkracht voor ouderen na hun 
pensionering moet worden 
gewaarborgd15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=en

Or. es

Amendement 106
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen voortdurend toeneemt: het 
percentage ouderen boven de 65 jaar voor 
wie armoede dreigde lag gemiddeld op 
16,1 % (EU-28); overwegende dat dit cijfer 
vanwege onzekere en atypische 
arbeidsvormen nog verder zal stijgen15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
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iew/tessi012/default/table?lang=en iew/tessi012/default/table?lang=en

Or. fr

Amendement 107
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede als gevolg van grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

J. overwegende dat de armoede onder 
ouderen, mede ondanks grondige 
pensioenhervormingen, voortdurend 
toeneemt: het percentage ouderen boven de 
65 jaar voor wie armoede dreigde lag 
gemiddeld op 16,1 % (EU-28); 
overwegende dat dit cijfer vanwege 
onzekere en atypische arbeidsvormen nog 
verder zal stijgen15;

__________________ __________________
15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

15 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v
iew/tessi012/default/table?lang=de

Or. en

Amendement 108
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat armoede onder 
werkenden ervoor zorgt dat arbeid zijn 
basisbestaansreden verliest, te weten 
werknemers en hun gezin een degelijke 
levensstandaard bieden, en hen 
belemmert economisch onafhankelijk te 
worden;
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Or. pl

Amendement 109
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat artikel 4 van het 
Europees Sociaal Handvest van de Raad 
van Europa voorschrijft dat alle 
werknemers recht hebben op een billijke 
beloning die hun en hun gezin een 
behoorlijk levenspeil verschaft;

Or. de

Amendement 110
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat in artikel 4 van 
het herziene Europees Sociaal Handvest 
wordt bepaald dat alle werknemers het 
recht hebben op een billijk loon dat hun 
en hun gezin een fatsoenlijke 
levensstandaard biedt;

Or. en

Amendement 111
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

J bis. overwegende dat het aantal 
mensen dat in armoede leeft, ook ondanks 
hun baan, naar verwachting significant 
zal toenemen vanwege de gevolgen van de 
COVID-19-pandemie1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.worldbank.org/en/topic/pover
ty/brief/projected-poverty-impacts-of-
COVID-19

Or. en

Amendement 112
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in de 
OESO-landen minder wordt en dat in 
minstens 14 EU-landen de helft van de 
werknemers niet onder een cao valt; 
overwegende dat in slechts zeven lidstaten 
meer dan 80 % van de werknemers onder 
een cao valt16;

K. overwegende dat elke EU-lidstaat 
beleid moet ontwikkelen dat past bij de 
sociaaleconomische realiteit en het 
arbeidsrechtelijke kader van die lidstaat, 
aangenomen dat het noodzakelijk is dat 
een groter aantal werknemers is 
aangesloten bij een cao;

__________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, p. 6, no 15.

Or. es
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Amendement 113
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in de OESO-
landen minder wordt en dat in minstens 14 
EU-landen de helft van de werknemers niet 
onder een cao valt; overwegende dat in 
slechts zeven lidstaten meer dan 80 % van 
de werknemers onder een cao valt16;

K. overwegende dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in de OESO-
landen gekrompen is van gemiddeld 46 % 
in 1985 naar 32 % in 2017 en dat de 
teruggang in de Midden- en Oost-
Europese landen het sterkst was, terwijl 
ook in het Verenigd Koninkrijk en 
recentelijk in Griekenland een forse 
teruggang te noteren is, evenals in 
Duitsland na de hereniging; overwegende 
dat in minstens 14 EU-landen de helft van 
de werknemers niet onder een cao valt; 
overwegende dat in slechts zeven lidstaten 
meer dan 80 % van de werknemers onder 
een cao valt16;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, p. 6, no 15.

16 OECD, Visser (2016) ICTWSS 
Database, 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, blz. 6, nr. 15.

Or. de

Amendement 114
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in de OESO-
landen minder wordt en dat in minstens 14 
EU-landen de helft van de werknemers niet 

K. overwegende dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in de OESO-
landen minder wordt en dat in minstens 
14 EU-landen de helft van de werknemers 
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onder een cao valt; overwegende dat in 
slechts zeven lidstaten meer dan 80 % van 
de werknemers onder een cao valt16;

niet onder een cao valt; overwegende dat in 
slechts zeven lidstaten meer dan 80 % van 
de werknemers onder een cao valt16; 
overwegende dat de vermindering van het 
bereik het snelst plaatsvond in landen 
waar collectieve onderhandelingen door 
structurele hervormingen werden 
beoogd16 bis;

__________________ __________________
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS Database. 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, p. 6, no 15.

16 OECD, Visser (2016) ICTWSS 
Database, 
https://www.etuc.org/en/document/etuc-
reply-first-phase-consultation-social-
partners-under-article-154-tfeu-possible-
action, blz. 6, nr. 15.
16 bis Eurofound (komend in 2020), 
Industrial Relations Flagship report.

Or. en

Amendement 115
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging K

Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat het bereik van 
collectieve onderhandelingen in de OESO-
landen minder wordt en dat in minstens 
14 EU-landen de helft van de werknemers 
niet onder een cao valt; overwegende dat in 
slechts zeven lidstaten meer dan 80 % van 
de werknemers onder een cao valt16;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

__________________  
16 OECD, Visser(2016) ICTWSS 
Database.https://www.etuc.org/en/docume
nt/etuc-reply-first-phase-consultation-
social-partners-under-article-154-tfeu-
possible-action, p. 6, no 15.

 

Or. en
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Amendement 116
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging K bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

K bis. overwegende dat werkgevers 
werknemers zeer vaak uitbuiten, omdat zij 
niet onder een cao vallen en hun rechten 
inzake arbeidstijden worden 
geschonden1 bis;
1 bis Zoals vermeld in de EU-richtlijn 
inzake arbeidstijden 
(Richtlijn 2003/88/EG), https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32
003L0088&from=EN

Or. en

Amendement 117
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat de hoogste stijging te 
zien was in de EU-28, met 40 %, en dat in 
68 % van de landen het stakingsrecht is 
geschonden, en in 50 % het recht op 
collectieve onderhandelingen17;

L. overwegende dat er evenwicht 
moet bestaan tussen vakbonden en 
werkgevers om in situaties als de huidige 
ernstige economische crisis het scheppen 
van arbeidsplaatsen en innovatie te 
bevorderen;

__________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf
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Or. es

Amendement 118
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat de hoogste stijging te 
zien was in de EU-28, met 40 %, en dat in 
68 % van de landen het stakingsrecht is 
geschonden, en in 50 % het recht op 
collectieve onderhandelingen17;

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat de hoogste stijging te 
zien was in de EU-28, met 40 %, en dat in 
68 % van de landen sprake was van een 
schending van het stakingsrecht, en in 
50 % een schending van het recht op 
collectieve onderhandelingen17;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. en

Amendement 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat de hoogste stijging te 
zien was in de EU-28 40%, en dat in 68 % 
van de landen het stakingsrecht is 
geschonden, en in 50 % het recht op 
collectieve onderhandelingen17;

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat 40 % van de Europese 
landen werknemers verbiedt lid te zijn van 
een vakbond, en dat in 68 % van de landen 
het stakingsrecht is geschonden, en in 50 % 
het recht op collectieve 
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onderhandelingen17;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. pl

Amendement 120
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat de hoogste stijging te 
zien was in de EU-28, met 40 %, en dat in 
68 % van de landen het stakingsrecht is 
geschonden, en in 50 % het recht op 
collectieve onderhandelingen17;

L. overwegende dat het aantal landen 
in de wereld waar repressie tegen 
vakbonden en werknemers plaatsvindt is 
gestegen van 92 in 2018 tot 107 in 2019; 
overwegende dat de hoogste stijging te 
zien was in de EU-28, met 40 %, en dat in 
68 % van de landen het stakingsrecht is 
geschonden, en in 50 % het recht op 
collectieve onderhandelingen17 en dat het 
openstellen van de grenzen via vrijhandel 
significante gevolgen heeft voor de 
arbeidsonzekerheid van onze werknemers, 
aangezien zij moeten concurreren met 
buitenlandse arbeidskrachten die niet aan 
dezelfde arbeidsvoorschriften zijn 
onderworpen;

__________________ __________________
17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

17 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-
06-ituc-global-rights-index-2019-report-
en-2.pdf

Or. fr

Amendement 121
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
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Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat werknemers in 
plattelandsgebieden meer problemen 
ondervinden bij het uitoefenen van hun 
arbeidsrechten en geen toegang hebben 
tot vakbondsvertegenwoordiging en 
onderhandelingen over lokale en 
sectorale collectieve overeenkomsten; 

Or. en

Amendement 122
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de 
loonontwikkeling in de eurozone in de 
periode 2000-2016 onder het 
productiviteitscijfer lag1 bis; overwegende 
dat de loonstijging geen gelijke tred heeft 
gehouden met de ontwikkeling van de 
toegevoegde waarde en dat de bestaande 
ongelijkheid alleen maar groter is 
geworden;
__________________
1 bis OESO (2019), Negotiating Our Way 
Up: Collective Bargaining in a Changing 
World of Work; OECD Publishing, Parijs, 
punt 3.10, blz. 125.

Or. de

Amendement 123
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat sterke sociale 
partners en collectieve onderhandelingen 
een positieve impact hebben op de 
algemene loonniveaus in Europa, met 
inbegrip van minimum- en mediaan loon; 
overwegende dat collectieve 
onderhandelingen waarborgen dat 
werknemers worden gehoord en 
gerespecteerd op hun werkplek; 
overwegende dat er een duidelijke 
positieve correlatie is tussen de 
participatie van werknemers op de 
werkplek en de prestaties en inkomsten 
van een bedrijf;

Or. en

Amendement 124
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat collectieve 
onderhandelingen en sectorale collectieve 
overeenkomsten niet alleen loonniveaus 
reguleren, maar ook arbeidsvoorwaarden 
zoals arbeidstijd, betaald verlof, vakantie 
en bijscholingsmogelijkheden;

Or. en
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Amendement 125
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Loucas 
Fourlas, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging L quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

L quinquies. overwegende dat de daling 
van de werkgelegenheid tijdens de vorige 
crisis resulteerde in een drastische 
toename van het aantal werknemers met 
onvrijwillig deeltijdwerk die meestal 
werkzaam zijn in beroepen en sectoren 
voor de verlening van diensten op basis- 
of lager niveau en een zeer hoog risico op 
armoede onder werkenden lopen1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2017), In-work poverty in 
the EU. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2017/in-work-poverty-in-the-
eu 

Or. en

Amendement 126
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 127
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 128
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

Schrappen

Or. en

Amendement 129
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

M. overwegende dat zowel in de 
publieke als de private sfeer de menselijke 
waardigheid moet worden gewaarborgd;
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Or. es

Amendement 130
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

M. overwegende dat meer analyse en 
onderzoek vereist zijn om de gevolgen van 
privatisering en outsourcing voor de 
werkgelegenheidscijfers, het welzijn van 
werknemers, lonen en productiviteit onder 
de loep te nemen;

Or. en

Amendement 131
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

M. overwegende dat privatisering en 
outsourcing kunnen bijdragen aan meer 
efficiëntie en minder arbeidskosten en dat 
dit soms tot onzekere arbeidsvormen kan 
leiden;

Or. en

Amendement 132
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Overweging M
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Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

M. overwegende dat privatisering en 
outsourcing, hoewel zij economisch 
doelmatig zijn gebleken, soms de 
arbeidszekerheid verminderen en dat zij 
ook tot een toename van onzekere 
arbeidsvormen kunnen leiden;

Or. en

Amendement 133
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

M. overwegende dat met de 
toenemende outsourcing de 
arbeidszekerheid daalt en dat dit ook een 
aanwijzing is dat onzekere arbeidsvormen 
toenemen;

Or. de

Amendement 134
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
de arbeidszekerheid daalt en dat dit ook 
een aanwijzing is dat onzekere 
arbeidsvormen toenemen;

M. overwegende dat met de 
toenemende privatisering en outsourcing 
enerzijds de arbeidszekerheid daalt en 
anderzijds stress en spanning op het werk 
toenemen en dat dit ook een aanwijzing is 
dat onzekere arbeidsvormen toenemen; 

Or. en
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Amendement 135
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat 
overheidsdiensten te vaak op tijdelijke 
werknemers hebben vertrouwd om 
ambtenaren te vervangen, hoewel zij 
gewoonlijk onzekerdere 
arbeidsvoorwaarden hebben en in gelijke 
mate worden blootgesteld aan misbruik en 
intimidatie door derden;

Or. en

Amendement 136
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat slechts 59 % van 
alle banen in de EU standaard voltijdse 
banen met overeenkomsten voor 
onbepaalde tijd zijn en dat het aantal 
atypische en onzekere arbeidsvormen 
almaar toeneemt1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU%2
82016%29587285_EN.pdf

Or. ro



PE655.978v01-00 78/103 AM\1212039NL.docx

NL

Amendement 137
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging M bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

M bis. overwegende dat het flexibeler 
maken van de arbeidstijd werknemers zou 
moeten beschermen tegen ontslag in 
tijden van recessie en het mogelijk zou 
moeten maken meer werknemers in dienst 
te nemen;

Or. pl

Amendement 138
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat het percentage 
werknemers die in een huishouden leven 
dat in armoede dreigt te belanden binnen 
tien jaar is gestegen van 8 % naar 9,4 %, 
wat neerkomt op 20,5 miljoen mensen18;

N. overwegende dat het percentage 
werknemers die in een huishouden leven 
dat in armoede dreigt te belanden dringend 
moet worden geactualiseerd vanwege de 
ernstige economische situatie die het 
gevolg is van COVID-19;

__________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=89&furtherNews=yes&langId=en&news
Id=9378

 

Or. es

Amendement 139
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat het percentage 
werknemers die in een huishouden leven 
dat in armoede dreigt te belanden binnen 
tien jaar is gestegen van 8 % naar 9,4 %, 
wat neerkomt op 20,5 miljoen mensen18;

N. overwegende dat het percentage 
werknemers die in een huishouden leven 
dat in armoede dreigt te belanden binnen 
tien jaar is gestegen van 8 % naar 9,4 %, 
wat neerkomt op 20,5 miljoen mensen18; 
overwegende dat werknemers die in 
deeltijd en met tijdelijke contracten 
werken meer worden blootgesteld aan een 
dergelijk risico, d.w.z. in 2018 liepen 
16,2 % van de werknemers met een 
tijdelijk contract het risico op armoede, 
ten opzichte van 6,1 % van degenen met 
een vast contract;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en

Amendement 140
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat het percentage 
werknemers die in een huishouden leven 
dat in armoede dreigt te belanden binnen 
tien jaar is gestegen van 8 % naar 9,4 %, 
wat neerkomt op 20,5 miljoen mensen18;

N. overwegende dat het percentage 
werknemers die in een huishouden leven 
dat in armoede dreigt te belanden binnen 
tien jaar is gestegen van 8 % naar 9,4 %, 
wat neerkomt op 20,5 miljoen mensen18; 
overwegende dat de cijfers afnemen in de 
nasleep van de eurocrisis;

__________________ __________________
18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId

18 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
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=9378 =9378

Or. en

Amendement 141
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 
dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde 
armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt 
en dat het minimumloon in andere 
lidstaten geen gegarandeerde 
bescherming tegen armoede biedt; 
overwegende dat bepaalde sectoren, 
groepen werknemers en arbeidsvormen 
deels niet zijn opgenomen in regelingen 
inzake minimumloon;

O. overwegende dat de toename van 
het aantal onzekere en atypische banen 
moet worden aangepakt met beleid dat 
gericht is op sociale stabiliteit en 
ondersteuning van werkgevers en 
ondernemers;

Or. es

Amendement 142
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 
dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde 
armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt 

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft reikwijdte en dekking 
alsook wat betreft hun absolute en 
relatieve niveaus ten opzichte van 
mediane nationale lonen; overwegende 
dat werknemers met het minimumloon 
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en dat het minimumloon in andere 
lidstaten geen gegarandeerde bescherming 
tegen armoede biedt; overwegende dat 
bepaalde sectoren, groepen werknemers en 
arbeidsvormen deels niet zijn opgenomen 
in regelingen inzake minimumloon;

vaker moeite hebben om de eindjes aan 
elkaar te knopen dan andere werknemers; 
overwegende dat zeven op de tien 
werknemers met het minimumloon in de 
EU melden ten minste “enige” moeite te 
hebben (ten opzichte van vijf op de tien 
wat betreft andere werknemers), waarbij 
grote verschillen bestaan tussen de 
lidstaten van de EU; overwegende dat in 
bepaalde sectoren groepen werknemers en 
bepaalde arbeidsvormen deels niet zijn 
opgenomen in collectieve overeenkomsten 
of regelingen inzake minimumloon, voor 
zover die bestaan;

Or. en

Amendement 143
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 
dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde 
armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt 
en dat het minimumloon in andere 
lidstaten geen gegarandeerde bescherming 
tegen armoede biedt; overwegende dat 
bepaalde sectoren, groepen werknemers en 
arbeidsvormen deels niet zijn opgenomen 
in regelingen inzake minimumloon;

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft reikwijdte en dekking 
en dat minimumlonen sterk uiteenlopen 
wat betreft hun absolute en relatieve 
niveau ten opzichte van mediane 
nationale lonen; overwegende dat 
werknemers met het minimumloon vaker 
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te 
knopen dan andere werknemers; 
overwegende dat zeven op de tien 
werknemers met het minimumloon in de 
EU melden ten minste “enige” moeite te 
hebben (ten opzichte van vijf op de tien 
wat betreft andere werknemers), waarbij 
grote verschillen bestaan tussen de 
lidstaten van de EU1 bis; overwegende 
bovendien dat in bepaalde sectoren 
groepen werknemers en bepaalde 
arbeidsvormen deels niet zijn opgenomen 
in regelingen inzake minimumloon;
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__________________
1 bis Eurofound (2020), Minimum wages in 
2020: Annual review. 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2020/minimum-wages-in-
2020-annual-review

Or. en

Amendement 144
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 
dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde 
armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt en 
dat het minimumloon in andere lidstaten 
geen gegarandeerde bescherming tegen 
armoede biedt; overwegende dat bepaalde 
sectoren, groepen werknemers en 
arbeidsvormen deels niet zijn opgenomen 
in regelingen inzake minimumloon;

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 
dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
boven de vastgestelde armoedegrens (60 % 
bruto mediaan) ligt en dat het 
minimumloon in andere lidstaten geen 
gegarandeerde bescherming tegen armoede 
biedt; overwegende dat bepaalde sectoren, 
groepen werknemers en arbeidsvormen 
deels niet zijn opgenomen in regelingen 
inzake minimumloon;

Or. pl

Amendement 145
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 

O. overwegende dat 
minimumloonstelsels in de lidstaten sterk 
variëren wat betreft hoogte, reikwijdte en 
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dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde 
armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt en 
dat het minimumloon in andere lidstaten 
geen gegarandeerde bescherming tegen 
armoede biedt; overwegende dat bepaalde 
sectoren, groepen werknemers en 
arbeidsvormen deels niet zijn opgenomen 
in regelingen inzake minimumloon;

dekking; overwegende dat het 
minimumloon in slechts drie lidstaten 
blijvend boven de vastgestelde 
armoedegrens (60 % bruto mediaan) ligt en 
dat het minimumloon in andere lidstaten 
geen gegarandeerde bescherming tegen het 
risico op armoede biedt; overwegende dat 
bepaalde sectoren, groepen werknemers en 
arbeidsvormen deels niet zijn opgenomen 
in regelingen inzake minimumloon;

Or. en

Amendement 146
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat onzekere 
arbeidsvormen vooral bij jongeren en 
ouderen voorkomen;

Or. pl

Amendement 147
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Overweging O bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O bis. overwegende dat armoede onder 
werkenden ook jonge beroepsbeoefenaren 
met een hoog opleidingsniveau kan 
treffen, met name in lidstaten met een 
hoge jeugdwerkloosheid; overwegende dat 
studies1 bis aantonen dat het percentage 
jongeren met een universiteitsdiploma die 
ondanks hun baan in armoede leven lager 
is dan het percentage jongeren met een 
laag opleidingsniveau maar evenwel 
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significant is; overwegende dat deze 
jongvolwassenen vaak te maken hebben 
met lage lonen, oneerlijke 
arbeidsomstandigheden, 
schijnzelfstandigheid, atypische 
arbeidscontracten of zelfs zwartwerk;
__________________
1 bis Eurofound (2017), In-work poverty in 
the EU.

Or. en

Amendement 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging O ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

O ter. overwegende dat kortdurend werk 
niet bevorderlijk is voor investeringen in 
de ontwikkeling, opleiding en aanpassing 
van werknemers aan de behoeften van de 
veranderende arbeidsmarkt;

Or. pl

Amendement 149
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de afgelopen tien 
jaar het aantal atypische arbeidsvormen 
duidelijk sneller is toegenomen dan het 
aantal arbeidsplaatsen: de sterkste 
stijging deed zich voor bij deeltijdbanen, 
gevolg door kortdurend werk19; 
overwegende dat ruim een derde van de 
deeltijdwerkers dit onvrijwillig doet en dat 

P. overwegende dat een toename van 
het aantal atypische arbeidsvormen niet 
noodzakelijk strijdig is met de belangen 
van een veranderde samenleving die 
behoefte heeft aan meer flexibele 
arbeidsvormen;
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de helft van hen in deeltijd werkt vanwege 
een gebrek aan alternatieve betaalde 
arbeid20;

__________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.
20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=89&furtherNews=yes&langId=en&news
Id=9378

Or. xm

Amendement 150
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de afgelopen tien 
jaar het aantal atypische arbeidsvormen 
duidelijk sneller is toegenomen dan het 
aantal arbeidsplaatsen: de sterkste stijging 
deed zich voor bij deeltijdbanen, gevolg 
door kortdurend werk19; overwegende dat 
ruim een derde van de deeltijdwerkers dit 
onvrijwillig doet en dat de helft van hen in 
deeltijd werkt vanwege een gebrek aan 
alternatieve betaalde arbeid20;

P. overwegende dat de afgelopen tien 
jaar het aantal atypische arbeidsvormen 
duidelijk sneller is toegenomen dan het 
aantal arbeidsplaatsen: de sterkste stijging 
deed zich voor bij deeltijdbanen, gevolgd 
door kortdurend werk19; overwegende dat 
ruim een derde van de deeltijdwerkers dit 
onvrijwillig doet en dat de helft van hen in 
deeltijd werkt20;

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

Or. en
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Amendement 151
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de afgelopen tien 
jaar het aantal atypische arbeidsvormen 
duidelijk sneller is toegenomen dan het 
aantal arbeidsplaatsen: de sterkste stijging 
deed zich voor bij deeltijdbanen, gevolg 
door kortdurend werk19; overwegende dat 
ruim een derde van de deeltijdwerkers dit 
onvrijwillig doet en dat de helft van hen in 
deeltijd werkt vanwege een gebrek aan 
alternatieve betaalde arbeid20;

P. overwegende dat de afgelopen tien 
jaar het aantal atypische arbeidsvormen 
duidelijk sneller is toegenomen dan het 
aantal arbeidsplaatsen: de sterkste stijging 
deed zich voor bij deeltijdbanen, gevolgd 
door kortdurend werk19; overwegende dat 
ruim een derde van de deeltijdwerkers dit 
onvrijwillig doet en dat de helft van hen in 
deeltijd werkt vanwege een gebrek aan 
alternatieve betaalde arbeid20; 
overwegende dat verbanden zijn gevonden 
tussen de toename van atypische vormen 
van werkgelegenheid en het toegenomen 
aantal Europeanen die ondanks hun baan 
het risico lopen op armoede20 bis;

__________________ __________________
19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

19 Labour market and Social Development 
(ETUI, 2019) Benchmarking Working 
Europe, 2019.

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378

20 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=
89&furtherNews=yes&langId=en&newsId
=9378
20 bis Eurofound (2017), In-work poverty 
in the EU, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Or. en

Amendement 152
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
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Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, 
Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat grens- en 
seizoenarbeiders ondanks hun baan een 
hoog risico lopen op armoede en sociale 
uitsluiting en vaak op basis van 
arbeidscontracten voor korte termijn 
worden aangenomen met weinig of geen 
arbeidszekerheid of sociale bescherming; 
overwegende dat grens- en 
seizoenarbeiders vaak uit kwetsbare 
regio’s, minderheids- en achtergestelde 
sociale groepen komen waardoor het 
risico toeneemt dat hun rechten door 
rekruteerders, uitzendbureaus of 
werkgevers worden geschonden; 
overwegende dat tal van grens- en 
seizoenarbeiders worden blootgesteld aan 
het risico van onaanvaardbare 
arbeidsomstandigheden en risico’s op het 
gebied van veiligheid en gezondheid die 
blijvend letsel en ziekten kunnen 
veroorzaken die van invloed zijn op het 
vermogen om in de toekomst te werken en 
inkomen te genereren;

Or. en

Amendement 153
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat slechts 20,7 % 
van de vrouwen met een handicap en 
28,6 % van de mannen met een handicap 
een voltijdbaan hebben 1 bis; overwegende 
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dat personen met een handicap 
systematisch het recht wordt ontzegd om 
op de open arbeidsmarkt werkzaam te zijn 
en worden in dienst genomen in sociale 
werkplaatsen waar zij vaak geen 
werknemersstatus hebben, over 
arbeidsrechten beschikken noch een 
gegarandeerd minimumloon krijgen 1 ter; 
overwegende dat dit effectief een 
schending vormt van zowel het Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap als het EU-Handvest van de 
grondrechten; 
__________________
1 bis Gendergelijkheidsindex 2019.
1 ter 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/
2014_2019/documents/empl/dv/empl2014
1120-wss-people-disabilities-
/empl20141120-wss-people-disabilities-
en.pdf

Or. en

Amendement 154
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat aanvullend 
inkomen, meer flexibiliteit, het opdoen 
van ervaring, het aantrekken van klanten 
en te weinig kansen op de traditionele 
arbeidsmarkt de belangrijkste redenen 
lijken te zijn om platformwerk te 
verrichten; overwegende dat platformwerk 
doorgaans gunstig is voor de integratie op 
de arbeidsmarkt1 bis; overwegende dat 
platformwerk heterogeen is en dat 
bijgevolg een uniforme oplossing de 
opkomst van belangrijke vormen van werk 
zou ondermijnen1 ter;
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__________________
1 bis 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 
1 ter 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef18001en.pdf 

Or. en

Amendement 155
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat het aantal 
werknemers in onzekere arbeidsvormen in 
de EU het meest schommelt in de groot- 
en kleinhandel, de vervoersector en de 
horecasector; overwegende dat het aantal 
onzekere banen in deze sectoren in het 
derde kwartaal van 2019 met gemiddeld 
30 procent is toegenomen ten opzichte van 
het tweede kwartaal van 20191 bis;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

Or. pl

Amendement 156
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de de-
industrialisering van bepaalde lidstaten 
van de Europese Unie bijdraagt tot het 
verlies van miljoenen directe en indirecte 
arbeidsplaatsen en dat er geen 
maatregelen zijn genomen in 
overeenstemming met de belangen die op 
het spel staan om het fenomeen van 
bedrijfsverplaatsingen binnen en buiten 
de Europese Unie te voorkomen;

Or. fr

Amendement 157
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 158
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, Estrella Durá 
Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Ontwerpresolutie
Overweging P quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P quater. overwegende dat de 
Commissie haar voornemen aankondigde 
om een voorstel voor een Europees 
socialezekerheidsnummer te presenteren; 
overwegende dat tot nu toe nog geen 
concrete voorstellen zijn gedaan;

Or. en

Amendement 159
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging P quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P quinquies. overwegende dat onzekere 
arbeidsvormen sommige groepen 
aanzienlijk meer treffen dan andere, 
waarbij sommige bevolkingsgroepen, 
zoals de Roma, in atypische, onstabiele en 
weinig betaalde banen zijn 
oververtegenwoordigd;

Or. en

Amendement 160
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P quinquies. overwegende dat het 
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opleidingsniveau van grote invloed is op 
het risico van armoede onder werkenden; 
overwegende dat het risico van armoede 
onder werkenden aanzienlijk groter is 
voor laaggeschoolde werkenden; 
overwegende dat in sommige lidstaten 
hoger geschoolde werkenden nog steeds 
een risico lopen om ondanks hun baan in 
armoede terecht te komen1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2017), In-work poverty in 
the EU, Bureau voor publicaties van de 
Europese Unie, Luxemburg.

Or. en

Amendement 161
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P sexies. overwegende dat in 2018 
het percentage personen die 
volwasseneneducatie volgden 11,1 % was, 
terwijl het streefdoel voor 2020 15 % 
is1 bis; overwegende dat technologie en 
innovatie een groot potentieel hebben om 
kansen te scheppen; overwegende dat 
meer dan 40 % van de volwassenen in de 
EU niet over voldoende digitale 
vaardigheden beschikt;
__________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do
?tab=table&init=1&language=en&pcode
=sdg_04_60&plugin=1

Or. en
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Amendement 162
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P septies. overwegende dat uit het 
onderzoek van Eurofound bleek dat in de 
context van de COVID-19-pandemie 16 % 
van de werkenden in de EU ervan uitgaan 
dat zij in de nabije toekomst hun baan 
waarschijnlijk zullen verliezen1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Amendement 163
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging P octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P octies. overwegende dat volgens 
het onderzoek van Eurofound tijdens de 
COVID-19-pandemie 50 % van de actieve 
bevolking in de gehele EU met een 
vermindering van arbeidstijd te maken 
kreeg; overwegende dat volgens meer dan 
een derde (34 %) van de werknemers hun 
arbeidstijd “flink” afnam, terwijl volgens 
16 % ervan deze “lichtjes” afnam1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset, Dublin, 
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http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Amendement 164
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Crisis Schrappen

Or. en

Amendement 165
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat 
de middenstand krimpt, de kloof tussen 
arm en rijk breder wordt en de 
ongelijkheid in en tussen lidstaten door de 
COVID-19-crisis groeit;

Schrappen

Or. en

Amendement 166
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat 
de middenstand krimpt, de kloof tussen 
arm en rijk breder wordt en de 
ongelijkheid in en tussen lidstaten door de 
COVID-19-crisis groeit;

Q. overwegende dat 40 % van de 
werkenden stelt dat hun financiële situatie 
nu slechter is dan vóór de COVID-19-
pandemie, toen de Europese Unie nog een 
sterke economische groei doormaakte; 
overwegende dat het aandeel zelfstandige 
respondenten dat zich zorgen maakt, 
aanzienlijk hoger is dan het aandeel 
werknemers; overwegende dat tal van 
werkenden bezorgd zijn over de 
onmiddellijke toekomst, waarbij 53 % van 
de zelfstandige respondenten en 37 % van 
de respondenten in loondienst aangeeft 
van mening te zijn dat hun financiële 
situatie over drie maanden zal zijn 
verslechterd1 bis;

__________________
1 bis Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Amendement 167
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat 

Q. overwegende dat na 2008 de 
financiële crises elkaar opvolgen en dat de 
maatschappelijke realiteit en de markt 
zich voortdurend moeten aanpassen aan 
nieuwe onzekerheid;
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de middenstand krimpt, de kloof tussen 
arm en rijk breder wordt en de 
ongelijkheid in en tussen lidstaten door de 
COVID-19-crisis groeit;

Or. es

Amendement 168
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat 
de middenstand krimpt, de kloof tussen 
arm en rijk breder wordt en de 
ongelijkheid in en tussen lidstaten door de 
COVID-19-crisis groeit;

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten;

Or. en

Amendement 169
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen 
aanzienlijk toenamen en dat dit tijdens de 
COVID-19-crisis heeft geleid tot een 
verslechtering van de sociale 
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met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit;

omstandigheden in verband met ontslagen, 
korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de sociale stratificatie 
versnelt en de ongelijkheid in en tussen 
lidstaten door de COVID-19-crisis groeit;

Or. pl

Amendement 170
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit;

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name in kleine 
en middelgrote ondernemingen, op het 
gebied van ambachten, kleine 
detailhandelaren en grensarbeiders; 
overwegende dat de middenstand krimpt, 
de kloof tussen arm en rijk breder wordt en 
de ongelijkheid in en tussen lidstaten door 
de COVID-19-crisis groeit;

Or. fr

Amendement 171
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Overweging Q
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Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit;

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
inflatie even snel stijgt als de lonen; 
overwegende dat de middenstand krimpt, 
de kloof tussen arm en rijk breder wordt en 
de ongelijkheid in en tussen lidstaten door 
de COVID-19-crisis groeit;

Or. en

Amendement 172
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit;

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit, met name in berg-, 
plattelands-, insulaire en dunbevolkte 
gebieden;

Or. en
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Amendement 173
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging Q

Ontwerpresolutie Amendement

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit;

Q. overwegende dat tijdens de 
financiële crisis van 2008 de werkloosheid 
en de onzekere en atypische banen sterk 
toenamen en dat dit tijdens de COVID-19-
crisis heeft geleid tot een verslechtering 
van de sociale omstandigheden in verband 
met ontslagen, korte arbeidscontracten en 
bestaansonzekerheid, met name op het 
gebied van ambachten; overwegende dat de 
middenstand krimpt, de kloof tussen arm 
en rijk breder wordt en de ongelijkheid in 
en tussen lidstaten door de COVID-19-
crisis groeit; overwegende dat sommige 
groepen, zoals de Roma, onevenredig zijn 
getroffen door de pandemie en de 
inperkingsmaatregelen1 bis;
__________________
1 bis http://ergonetwork.org/2020/04/eu-
recovery-plan-the-case-of-roma/

Or. en

Amendement 174
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José Manuel 
Fernandes, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie significante sociale en 
economische gevolgen zal hebben die van 
directe invloed zullen zijn wat betreft 
toenemende armoede, met name onder de 
meest kwetsbare groepen in de 
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samenleving, aangezien de effecten ervan 
het duidelijkst voelbaar zullen zijn door 
werknemers in onzekere arbeidssituaties 
zoals tijdelijke werknemers, 
seizoenarbeiders, platformwerknemers 
enz. alsook in verschillende economische 
sectoren die te maken zullen hebben met 
banenverlies, loonsverlaging en/of 
arbeidstijdverkorting tijdens en na de 
pandemie; overwegende dat 16 % van de 
werkenden in de EU menen dat zij hun 
baan in de nabije toekomst waarschijnlijk 
zullen verliezen en dat 40 % van de 
werkenden aangeven dat hun financiële 
situatie nu slechter is dan vóór de 
pandemie1 bis;
__________________
1 bis Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Amendement 175
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat 75 % van de 
respondenten in een onderzoek van 
Eurofound aangeeft dat hun financiële 
situatie nu slechter is dan vóór de 
COVID-19-pandemie, terwijl 68 % meldt 
moeite te hebben om de eindjes aan elkaar 
te knopen en 68 % aangeeft zonder 
inkomen hun levensstandaard niet langer 
dan drie maanden te kunnen 
handhaven1 bis;
__________________
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1 bis Eurofound (2020), Living, working 
and COVID-19 dataset, Dublin, 
http://eurofound.link/covid19data

Or. en

Amendement 176
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie een verwoestende impact heeft 
gehad op de wereldwijde arbeidsmarkt en, 
volgens de Internationale 
Arbeidsorganisatie, het aantal gewerkte 
uren met 14 % heeft doen dalen, wat 
overeenkomt met 480 miljoen voltijdse 
banen wereldwijd; overwegende dat in 
Europa de COVID-19-pandemie het 
aantal gewerkte uren met het equivalent 
van 44 miljoen voltijdse banen heeft doen 
dalen1 bis;
__________________
1 bis ILO Monitor: COVID-19 and the 
world of work. vijfde editie, 2020.

Or. xm

Amendement 177
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de omvang van 
de huidige recessie en de dreigende 
economische crisis mogelijk dringende 
antwoorden zullen vereisen die de 
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Europese Unie niet binnen een redelijke 
termijn zal kunnen geven, waaruit eens te 
meer blijkt dat de standpunten 
uiteenlopen en dat de nationale belangen 
tijdens onderhandelingen niet worden 
behartigd;

Or. fr

Amendement 178
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de economische 
crisis als gevolg van de COVID-19-
pandemie ernstige en blijvende gevolgen 
zal hebben voor de arbeidsmarkt, met 
name voor jongeren, waardoor zij worden 
gedwongen onzekere en atypische banen 
uit te oefenen, hetgeen de ongelijkheid 
aanzienlijk zal vergroten;

Or. fr

Amendement 179
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Overweging Q bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond dat inclusievere 
sociale bescherming nodig is voor alle 
soorten werkenden, met name 
zelfstandigen en platformwerknemers;

Or. en
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Amendement 180
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Overweging Q ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

Q ter. overwegende dat laagbetaalde en 
goedbetaalde banen in aantal blijven 
toenemen, maar dat het aantal banen met 
gemiddeld loon afneemt; overwegende dat 
laagbetaalde banen geen lage 
kwalificaties impliceren, met name in het 
geval van platformwerknemers; 
overwegende dat er steeds meer vraag is 
naar hoogopgeleide werknemers, zelfs 
voor laagbetaalde banen;

Or. en


