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Amendement 181
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij de solidariteit binnen 
de lidstaten moeten bevorderen om de 
gelijkheid en waardigheid die elke 
persoon in de Unie en elke EU-burger 
verdienen tot werkelijkheid te maken door 
middel van passende en concrete 
maatregelen;

Or. es

Amendement 182
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat het voorkomen van 
armoede onder werkenden deel moet 
uitmaken van de algemene doelstelling 
om de armoede in de EU te verminderen; 
benadrukt dat armoede onder werkenden 
moet worden bestreden door middel van 
opwaartse sociale en economische 
convergentie en door middel van passende 
en gerichte maatregelen, zoals het 
bevorderen van gelijke kansen in 
onderwijs en opleiding van jongs af aan, 
het waarborgen van de toegang tot 
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minimumlonen en minimumpensioenen; betaalbare, hoogwaardige diensten 
waaronder kinderopvang, het bevorderen 
van gendergelijkheid, het aanpakken van 
regionale verschillen, het waarborgen van 
solide socialebeschermingssystemen en 
het ondersteunen van de sociale dialoog;

Or. en

Amendement 183
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals het 
dichten van de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen, onder meer 
door middel van een passende financiële 
uitkering voor de kinderopvang tijdens het 
zwangerschaps- en ouderschapsverlof en 
door de waarde van de inspanningen om 
kinderen op te voeden in deze perioden op 
billijke en adequate wijze in aanmerking 
te nemen in de pensioenregelingen, door 
te voorzien in passende 
socialezekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, in hoogwaardige 
zorgsystemen voor kinderen en ten laste 
komende familieleden of in een systeem 
van eerlijke beloning;

Or. en
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Amendement 184
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om fatsoenlijke 
levensomstandigheden te creëren door 
middel van opwaartse convergentie en om 
de toenemende ongelijkheid binnen en 
tussen de lidstaten tegen te gaan door 
middel van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen;

Or. en

Amendement 185
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 

1. benadrukt dat de lidstaten 
exclusief verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van beleid om de 
levensstandaard te verbeteren en 
ongelijkheid tegen te gaan op hun 
grondgebied; is van mening dat de 
Commissie zich verder afzijdig moet 
houden van de sociale aangelegenheden 
van de lidstaten en zich in plaats daarvan 
moet richten op het verbeteren van de 
gebrekkige gemeenschappelijke markt 
zonder alsmaar te blijven streven naar 
verdere harmonisering;
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minimumlonen en minimumpensioenen;

Or. en

Amendement 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen; benadrukt dat deze 
doelstellingen kunnen worden bereikt 
middels de invoering van instrumenten 
zoals een nationaal minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen, 
zulks overeenkomstig de bevoegdheden en 
wetgeving van elke lidstaat;

Or. pl

Amendement 187
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
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moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en de 
invoering van minimumzekerheidsstelsels;

Or. fr

Amendement 188
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van nationale systemen;

Or. en

Amendement 189
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen; spoort de 
lidstaten aan om de collectieve systemen 
te versterken en een gecoördineerde 
aanpak te hanteren door beste praktijken 
te delen over de zekerstelling van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen en 
minimumpensioenen;

Or. en

Amendement 190
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en de 
stimulering van de sociale economie, een 
gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

Or. en
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Amendement 191
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van systemen voor collectieve 
onderhandelingen en een gecoördineerde 
aanpak van minimumzekerheidsstelsels 
voor alle leeftijdsgroepen, een 
minimuminkomen, minimumlonen en 
minimumpensioenen in de eerste pijler;

Or. en

Amendement 192
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij in het bijzonder het 
doel van vergelijkbare 
levensomstandigheden moeten bereiken 
door middel van sociale opwaartse 
convergentie en dat zij de toenemende 
ongelijkheid en het afnemen van de 
solidariteit binnen en tussen de lidstaten 
moeten tegengaan door middel van 
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versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

passende maatregelen, zoals de versterking 
van collectieve systemen en een 
gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

Or. de

Amendement 193
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een minimuminkomen, 
minimumlonen en minimumpensioenen;

1. herinnert de Commissie en de 
lidstaten eraan dat zij het doel van 
vergelijkbare levensomstandigheden 
moeten bereiken door middel van 
opwaartse convergentie en dat zij de 
toenemende ongelijkheid en het afnemen 
van de solidariteit binnen en tussen de 
lidstaten moeten tegengaan door middel 
van passende maatregelen, zoals de 
versterking van collectieve systemen en 
een gecoördineerde aanpak van 
minimumzekerheidsstelsels voor alle 
leeftijdsgroepen, een toereikend 
minimuminkomen, minimumlonen om in 
het levensonderhoud te kunnen voorzien 
en minimumpensioenen;

Or. en

Amendement 194
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat armoede onder 
werkenden bij de wortel moet worden 
aangepakt, bijvoorbeeld maar niet beperkt 
tot onderwijs en opleiding; verzoekt de 
Commissie er bij de lidstaten op aan te 
dringen om te investeren in onderwijs en 
opleiding van hoge kwaliteit, goede 
praktijken te delen en speciale aandacht 
te besteden aan een leven lang leren;

Or. en

Amendement 195
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de digitale 
transformatie en het toenemende aantal 
beroepen waarvoor een hoge kwalificatie 
vereist is, nopen tot gerichte investeringen 
in een leven lang leren om mensen te 
helpen zich aan te passen aan de 
veranderingen of een beter betaalde baan 
te krijgen, zodat de armoede onder 
werkenden in de EU op de lange termijn 
zal worden verminderd; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de 
verwerving van de nodige digitale 
vaardigheden op samenhangende en 
uitgebreide wijze te ondersteunen om te 
zorgen voor een snelle en succesvolle 
digitale transformatie;

Or. en

Amendement 196
Jordi Cañas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. meent dat er een rechtskader ter 
regulering van de telewerkvoorwaarden in 
de EU nodig is om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de 
digitale economie en zo bij te dragen tot 
het verminderen van ongelijkheden en het 
aanpakken van armoede onder 
werkenden;

Or. en

Amendement 197
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

Schrappen

Or. fr

Amendement 198
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

Schrappen

Or. en

Amendement 199
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat werk mensen 
waardigheid verleent en in staat stelt zich 
te ontplooien en te ontwikkelen, en dat het 
in de huidige crisis prioriteit moet hebben 
om een kader te scheppen waarin het 
scheppen van waardig werk de 
belangrijkste prioriteit van de lidstaten is;

Or. es

Amendement 200
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat een focus op 
werkgelegenheid en lonen alleen niet 
voldoende is om de kwestie van armoede 
onder werkenden aan te pakken; meent 
dat een holistische aanpak moet worden 
bevorderd waarin directe en indirecte 
maatregelen gericht op het inkomen van 
huishoudens en van individuen worden 
gecombineerd;

Or. en

Amendement 201
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
centraal moet blijven staan in het beleid 
zodat iedereen waardig kan leven, ook wie 
werkt in sectoren waar de lonen nog altijd 
laag zijn, en in atypische en onzekere 
arbeidsomstandigheden; is van mening 
dat, gezien de ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, de door 
oneerlijke concurrentie gedreven 
marktregels en de vrijhandel, een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels, maar vooral door 
een beleid dat onze markten beschermt, 
om sociale dumping te voorkomen die in 
hoge mate bijdraagt aan de verzwakking 
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van veel economische sectoren in Europa;

Or. fr

Amendement 202
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels;

Or. pl

Amendement 203
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden, en dat 
een leven zonder armoede een politieke 
prioriteit moet worden, waarbij intensieve 
inspanningen moeten worden geleverd om 
passende oplossingen te vinden voor dit 
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arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

complexe fenomeen;

Or. en

Amendement 204
Cindy Franssen, Romana Tomc, Dennis Radtke, Radan Kanev, Loucas Fourlas, Maria 
Walsh, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels nodig zijn om een 
armoedevrije samenleving tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 205
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag in mindere mate geldt, 
gezien de sectoren met lage lonen, 
atypische en onzekere 
arbeidsomstandigheden en de ontmanteling 
van de socialezekerheidsstelsels, en dat een 
leven zonder armoede alleen kan worden 
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gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

Or. en

Amendement 206
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
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en, in voorkomend 
geval, doeltreffende wettelijke 
minimumloonstelsels;

Or. en

Amendement 207
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
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sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten of 
minimumloonstelsels, al naargelang;

Or. en

Amendement 208
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag niet meer geldt, gezien de 
sectoren met lage lonen, atypische en 
onzekere arbeidsomstandigheden en de 
ontmanteling van de 
socialezekerheidsstelsels, en dat een leven 
zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

2. is ervan overtuigd dat de stelregel 
“werk is de beste remedie tegen armoede” 
vandaag de dag veelal niet meer geldt, 
gezien de sectoren met lage lonen, 
atypische en onzekere 
arbeidsomstandigheden en de ontmanteling 
van de socialezekerheidsstelsels, en dat een 
leven zonder armoede alleen kan worden 
gewaarborgd door middel van 
doeltreffende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
minimumloonstelsels;

Or. de

Amendement 209
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat banencreatie 
essentieel is om bestaansonzekerheid en 
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armoede te bestrijden; is ervan overtuigd 
dat ondernemerschap moet worden 
aangemoedigd, ook bij vrouwen en 
jongeren; herinnert eraan dat kleine en 
middelgrote ondernemingen 
ondersteuning verdienen omdat zij 
werkgelegenheid en welvaart scheppen en 
de ruggengraat van het Europese 
economische weefsel vormen; wijst erop 
dat zij de territoriale dynamiek in stand 
houden, bijdragen aan innovatie en aan 
de totstandbrenging van een 
concurrerende, gediversifieerde en 
duurzame arbeidsmarkt; beklemtoont dat 
de Europese regelgeving gunstig moet zijn 
voor ondernemingen, met name voor 
kleine en middelgrote ondernemingen;

Or. fr

Amendement 210
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. onderstreept dat hoogwaardig 
onderwijs, met inbegrip van 
beroepsonderwijs en -opleiding, van 
essentieel belang is om ongelijkheden te 
verminderen, de inzetbaarheid en het 
aanpassingsvermogen van de werknemers 
te verbeteren en hun succesvolle 
integratie op de arbeidsmarkt te 
bevorderen; verzoekt de lidstaten om 
gelijke toegang tot inclusief onderwijs en 
inclusieve opleiding te garanderen en om 
hun inspanningen in de strijd tegen 
vroegtijdige schooluitval te versterken;

Or. en
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Amendement 211
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op ervoor te zorgen dat diegenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten, 
worden beschermd en gedekt door 
wetgeving die fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en toereikende 
sociale bescherming vereist; spoort de 
Commissie en de lidstaten tevens aan 
atypisch en onzeker werk te beperken in 
sectoren waar dit mogelijk en dienstig is;

Or. ro

Amendement 212
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. meent dat de beschikbaarheid van 
toegankelijke openbare diensten van hoge 
kwaliteit essentieel is om ongelijkheid en 
armoede te verminderen; acht het van 
essentieel belang om ambitieuze 
minimumniveaus vast te stellen die 
waardigheid over de gehele linie 
garanderen door volledige toegang te 
bieden tot gezondheid, onderwijs, 
huisvesting, energievoorziening en sociale 
bescherming;

Or. en

Amendement 213
Katrin Langensiepen
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namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie te komen 
met een EU-kaderrichtlijn inzake 
minimumloon en nationale basale 
zekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 214
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie op een EU-
kader voor armoedebestendige 
minimumzekerheidsstelsels voor te 
stellen;

Or. de

Amendement 215
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten 
ondernemerschapsbevorderend en 
ondernemersondersteunend beleid te 
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onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en 
af te dwingen;

bevorderen teneinde het waardige werk te 
scheppen dat elke werknemer of 
zelfstandige verdient;

Or. es

Amendement 216
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest, de Europese pijler van de sociale 
rechten en de SDG’s collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen; verzoekt de lidstaten te 
waarborgen dat personen met een 
handicap in staat zijn hun arbeids- en 
vakbondsrechten op voet van gelijkheid 
met anderen uit te oefenen;

Or. en

Amendement 217
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
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verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en 
af te dwingen;

verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke lonen te eerbiedigen en af te 
dwingen;

Or. en

Amendement 218
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en 
af te dwingen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke lonen te eerbiedigen en af te 
dwingen;

Or. pl

Amendement 219
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
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen en 
nationale wetgeving af te schaffen die 
collectieve onderhandelingen belemmert, 
alsmede het recht te bevorderen om zich te 
verenigen, te onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke beloning, onder meer door middel 
van eventuele doeltreffende wettelijke 
minimumlonen, te eerbiedigen en af te 
dwingen;

Or. en

Amendement 220
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en hun toezeggingen in het 
kader van het actieplan van de Europese 
pijler van de sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen;

Or. en
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Amendement 221
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten op bedrijfsniveau te 
sluiten, en in voorkomend geval het recht 
op billijke minimumlonen te eerbiedigen 
en af te dwingen;

Or. en

Amendement 222
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en het recht op 
billijke minimumlonen te eerbiedigen en af 
te dwingen;

3. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om op basis van hun 
verplichtingen uit hoofde van de IAO-
verdragen, het herziene Europees Sociaal 
Handvest en de Europese pijler van de 
sociale rechten collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, alsmede 
het recht om zich te verenigen, te 
onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten, en in 
voorkomend geval het recht op billijke 
minimumlonen te eerbiedigen en af te 
dwingen;
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Or. en

Amendement 223
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herhaalt dat het beëindigen van de 
aanhoudende genderloonkloof een 
essentiële stap is om de ongelijkheden te 
verminderen; verzoekt de lidstaten om 
inspanningen te blijven leveren om de 
genderloonkloof te beëindigen door het 
beginsel van gelijke beloning voor gelijk 
werk te handhaven;

Or. en

Amendement 224
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor gelijke 
arbeidsparticipatie en gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 
en initiatieven te nemen om de toegang 
van vrouwen tot financiële middelen, 
vrouwelijk ondernemerschap en de 
financiële onafhankelijkheid van vrouwen 
te bevorderen;

Or. en
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Amendement 225
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. benadrukt dat door de 
technologische veranderingen en de 
veranderende economische structuur 
meer economische activiteiten en banen 
waarvoor een hoge kwalificatie vereist is, 
geconcentreerd raken in grootstedelijke 
gebieden, waardoor de sociale en 
geografische verschillen toenemen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
de investeringen in digitale economie in 
de plattelandsgebieden te versterken om 
de openbaredienstverlening en de 
kwaliteit en efficiëntie ervan te verbeteren 
en om nieuwe vormen van dienstverlening 
te creëren voor afgelegen en minder goed 
bediende regio’s teneinde ongelijkheden 
aan te pakken en betere 
werkgelegenheidskansen te bieden;

Or. en

Amendement 226
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de noodzaak van de opname van een 
protocol inzake sociale vooruitgang in de 
Europese Verdragen dat, in geval van 
conflicten tussen fundamentele 
economische vrijheden en collectieve 
sociale rechten, prioriteit geeft aan deze 
laatste;

Schrappen
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Or. pl

Amendement 227
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de noodzaak van de opname van een 
protocol inzake sociale vooruitgang in de 
Europese Verdragen dat, in geval van 
conflicten tussen fundamentele 
economische vrijheden en collectieve 
sociale rechten, prioriteit geeft aan deze 
laatste;

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de noodzaak van de opname van een 
protocol inzake sociale vooruitgang in de 
Europese Verdragen dat, in geval van 
conflicten tussen fundamentele 
economische vrijheden en collectieve 
sociale rechten, prioriteit geeft aan deze 
laatste;

Schrappen

Or. en

Amendement 229
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de noodzaak van de opname van een 
protocol inzake sociale vooruitgang in de 
Europese Verdragen dat, in geval van 
conflicten tussen fundamentele 
economische vrijheden en collectieve 
sociale rechten, prioriteit geeft aan deze 
laatste;

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de noodzaak van aanbevelingen voor de 
totstandbrenging van sociale vooruitgang 
in de Europese Verdragen op basis van het 
subsidiariteitsbeginsel, om te komen tot 
een billijke vervulling van de behoeften 
van de lidstaten;

Or. es

Amendement 230
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
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de noodzaak van de opname van een 
protocol inzake sociale vooruitgang in de 
Europese Verdragen dat, in geval van 
conflicten tussen fundamentele 
economische vrijheden en collectieve 
sociale rechten, prioriteit geeft aan deze 
laatste;

4. wijst de Commissie en de lidstaten 
op de dringende noodzaak van de opname 
van een protocol inzake sociale 
vooruitgang in de Europese Verdragen dat, 
in geval van conflicten tussen 
fundamentele economische vrijheden en 
sociale rechten, lonen en 
arbeidsomstandigheden in cao’s en 
nationale wetgeving, prioriteit geeft aan 
deze laatste;

Or. en

Amendement 231
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. roept op tot een overkoepelende 
Europese armoedebestrijdingsstrategie 
met ambitieuze doelstellingen voor de 
vermindering van armoede en het 
beëindigen van extreme armoede in 
Europa tegen 2030, met inachtneming 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten en rekening houdend 
met de duurzameontwikkelingsdoelen;

Or. en

Amendement 232
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
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. benadrukt dat deeltijdwerkers en 
werknemers in atypische beroepen op 
problemen stuiten, zoals uitsluiting van 
sociale uitkeringen omdat zij daar op 
basis van het aantal gewerkte uren of hun 
arbeidssituatie nauwelijks aanspraak op 
kunnen maken; verzoekt de lidstaten om 
deeltijdwerkers en werknemers in 
atypische beroepen passende sociale 
ondersteuning te bieden, zoals 
gereduceerde tarieven voor kinderopvang 
en ondersteuning op het gebied van 
huisvesting om armoede onder werkenden 
te bestrijden;

Or. en

Amendement 233
Anne Sander
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gebruik te maken van de 
financiële instrumenten zoals de 
jongerengarantie en Europese 
programma’s, om de werkeloosheid aan te 
pakken, hun inzetbaarheid te verbeteren 
en hen aan te moedigen een stabiele en 
zekere plaats op de arbeidsmarkt in te 
nemen;

Or. fr

Amendement 234
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. herinnert de Commissie en de 
lidstaten aan hun verplichtingen om 
discriminatie op het gebied van arbeid en 
beroep te bestrijden1 bis en om alle groepen 
in de samenleving, onder wie personen 
met een handicap, gelijke kansen te 
bieden1 ter;
__________________
1 bis In overeenstemming met Richtlijn 
2000/78/EG van de Raad van 
27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling 
in arbeid en beroep.
1 ter In overeenstemming met artikel 24 
van het VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap.

Or. en
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Amendement 235
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om te investeren in actief 
arbeidsbeleid om Europese werknemers 
en economieën veerkrachtiger te maken 
en om werknemers waardevolle 
vaardigheden bij te brengen;

Or. en

Amendement 236
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten belastingontwijking en 
belastingfraude daadwerkelijk aan te 
pakken, als een belangrijke manier om 
economische ongelijkheid te beperken, en 
de belastinginning in de lidstaten te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 237
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om haar 
kader voor de oprichting en ontwikkeling 
van coöperaties en sociale 
ondernemingen bij te werken, aangezien 
deze intrinsiek meer nadruk leggen op 
eerlijke arbeidsvoorwaarden en het bieden 
van kansen aan werknemers;

Or. en

Amendement 238
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook 
op aan dat dit instrument er door middel 
van wetgeving of collectieve 
overeenkomsten voor zorgt dat niemand 
in armoede dreigt te vervallen en dat 
iedereen van zijn of haar werk kan leven 
en aan de samenleving kan deelnemen; 
benadrukt dat de ondergrens ten minste 
60 % van het nationale bruto-
mediaanloon moet bedragen; benadrukt 
dat als dit te laag is om van te leven ten 
opzichte van de normen in een bepaald 
land, een extra mechanisme op basis van 
objectieve criteria moet worden toegepast 
om een toeslag te berekenen die een 
fatsoenlijk leven garandeert;

Schrappen

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
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commission_de.pdf

Or. fr

Amendement 239
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook 
op aan dat dit instrument er door middel 
van wetgeving of collectieve 
overeenkomsten voor zorgt dat niemand 
in armoede dreigt te vervallen en dat 
iedereen van zijn of haar werk kan leven 
en aan de samenleving kan deelnemen; 
benadrukt dat de ondergrens ten minste 
60 % van het nationale bruto-
mediaanloon moet bedragen; benadrukt 
dat als dit te laag is om van te leven ten 
opzichte van de normen in een bepaald 
land, een extra mechanisme op basis van 
objectieve criteria moet worden toegepast 
om een toeslag te berekenen die een 
fatsoenlijk leven garandeert;

Schrappen

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. en

Amendement 240
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de 
samenleving kan deelnemen; benadrukt 
dat de ondergrens ten minste 60 % van 
het nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

5. verwerpt het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; beschouwt dit 
voorstel als een ernstige inbreuk op de 
soevereiniteit van de lidstaten en als een 
stap in de richting van een Europese 
superstaat; herhaalt dat een concurrerend 
loon al naar behoren kan worden bereikt 
door middel van collectieve 
onderhandelingen en vakbonden;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. en

Amendement 241
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 

5. is verheugd over de lancering van 
de tweede fase van de raadpleging van de 
sociale partners over eerlijke 
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stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de 
samenleving kan deelnemen; benadrukt 
dat de ondergrens ten minste 60 % van 
het nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

minimumlonen in de EU21 en wacht de 
uitkomsten af, die als basis zullen dienen 
voor het verwachte voorstel van de 
Commissie;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. en

Amendement 242
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 

5. is verheugd over het feit dat de 
Commissie de Europese sociale partners 
raadpleegt over een Europees initiatief om 
ervoor te zorgen dat elke werknemer in de 
Unie een eerlijk minimumloon ontvangt21; 
dringt er ook op aan ervoor te zorgen dat 
niemand in armoede dreigt te vervallen en 
dat iedereen van zijn of haar werk kan 
leven en aan de samenleving kan 
deelnemen;
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ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;
__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. en

Amendement 243
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de 
samenleving kan deelnemen; benadrukt 
dat de ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 

5. neemt nota van de raadpleging van 
sociale partners door de Commissie over 
een EU-kader voor minimumlonen; dringt 
aan op de vaststelling van toereikende 
minimumlonen die ver boven de 
armoedegrens liggen via collectieve 
overeenkomsten of nationale wetgeving 
indien van toepassing; benadrukt dat in 
het voorstel een duidelijk onderscheid 
moet worden gemaakt tussen de bestaande 
wettelijke minimumlonen en lonen die 
exclusief worden vastgesteld door middel 
van collectieve overeenkomsten; is van 
mening dat een dergelijk kader moet 
waarborgen dat lonen in de regel via 
collectieve onderhandelingen tussen de 
sociale partners worden vastgesteld; 
benadrukt dat geen enkel initiatief schade 
mag toebrengen aan de autonomie van de 
sociale partners en de loonvorming in 
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leven garandeert; stelsels met collectieve 
arbeidsovereenkomsten; benadrukt dat het 
kader niet de toepassing mag vereisen van 
instrumenten die collectieve 
arbeidsovereenkomsten universeel geldig 
maken;

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. en

Amendement 244
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de 
samenleving kan deelnemen; benadrukt 
dat de ondergrens ten minste 60 % van 
het nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

5. neemt kennis van het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk loon 
ontvangt21; dringt er ook op aan dat 
ondersteuning van gezinnen in de Unie 
een fatsoenlijk leven kan garanderen;

__________________ __________________
21 21 
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https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. es

Amendement 245
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de 
samenleving kan deelnemen; benadrukt 
dat de ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. pl
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Amendement 246
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. de

Amendement 247
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
wettelijk bindend instrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt; vraagt de 
Commissie om verder te gaan dan een 
minimumloon en te streven naar een loon 
waarmee gezinnen en individuen in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien, uit de 
armoede kunnen geraken en op voet van 
gelijkheid kunnen deelnemen aan de 
samenleving; herinnert eraan dat een 
leefbaar loon anders dan een 
minimumloon ook de potentie biedt om 
kinderen uit de armoede te halen, zodat zij 
reële vooruitzichten hebben op een beter 
en waardig leven; dringt er ook op aan dat 
dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen en dat er een mechanisme moet 
worden ingevoerd om er voor te zorgen 
dat geen enkele lidstaat stappen achteruit 
zet ten opzichte van de bestaande normen 
en wetgeving; benadrukt dat als dit te laag 
is om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert; verzoekt alle EU-
lidstaten om zich ertoe te verbinden een 
nationaal minimumloon vast te stellen dat 
boven de armoedegrens ligt zodat iedere 
werknemer een leefbaar loon ontvangt; 
verzoekt de lidstaten om verschillende 
actoren te betrekken bij de vaststelling en 
geleidelijke aanpassing van het leefbare 
loon, waaronder naast de sociale partners 
ook ngo’s die actief zijn op het gebied van 
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huisvesting, aangezien huisvesting voor 
iedereen een van de grootste kostenposten 
is, alsook ngo’s die actief zijn op het 
gebied van armoede en 
gelijkheidsorganen, die uit eerste hand 
ervaring hebben met arbeidsgerelateerde 
loondiscriminatie;

__________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

 

Or. en

Amendement 248
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat het initiatief 
moet garanderen dat de wettelijke 
minimumlonen, voor zover daar sprake 
van is, nooit minder dan 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon en dan 50 % 
van het gemiddelde loon bedragen; is van 
mening dat een dergelijk kader moet 
waarborgen dat lonen in de regel via 
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toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

collectieve onderhandelingen tussen de 
sociale partners worden vastgesteld; 
benadrukt dat geen enkel initiatief schade 
mag toebrengen aan de autonomie van de 
sociale partners en de loonvorming in 
stelsels met collectieve 
arbeidsovereenkomsten; benadrukt dat als 
dit te laag is om van te leven ten opzichte 
van de normen in een bepaald land, een 
extra mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. en

Amendement 249
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
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mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert; benadrukt dat de 
lidstaten het recht moeten hebben om een 
minimumloon op te leggen dat hoger is 
dan het loon dat voortkomt uit de 
berekening van het Europese 
minimumloon;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. ro

Amendement 250
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon van een 
voltijdwerker moet bedragen; benadrukt 
dat als dit te laag is om van te leven ten 
opzichte van de normen in een bepaald 
land, een extra mechanisme op basis van 
objectieve criteria moet worden toegepast 
om een toeslag te berekenen, bijv. 
afgestemd op 50 % van het gemiddelde 
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leven garandeert; loon, die een fatsoenlijk leven garandeert;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

Or. de

Amendement 251
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt21; dringt er ook op 
aan dat dit instrument er door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten 
voor zorgt dat niemand in armoede dreigt 
te vervallen en dat iedereen van zijn of 
haar werk kan leven en aan de samenleving 
kan deelnemen; benadrukt dat de 
ondergrens ten minste 60 % van het 
nationale bruto-mediaanloon moet 
bedragen; benadrukt dat als dit te laag is 
om van te leven ten opzichte van de 
normen in een bepaald land, een extra 
mechanisme op basis van objectieve 
criteria moet worden toegepast om een 
toeslag te berekenen die een fatsoenlijk 
leven garandeert;

5. is verheugd over het plan van de 
Commissie om op korte termijn een 
ontwerpwetgevingsinstrument voor te 
stellen om ervoor te zorgen dat elke 
werknemer in de Unie een eerlijk 
minimumloon ontvangt dat in 
overeenstemming is met de nationale 
normen21; dringt er ook op aan dat dit 
instrument er door middel van wetgeving 
of collectieve overeenkomsten voor zorgt 
dat niemand in armoede dreigt te vervallen 
en dat iedereen van zijn of haar werk kan 
leven en aan de samenleving kan 
deelnemen; benadrukt dat de ondergrens 
ten minste 60 % van het nationale bruto-
mediaanloon moet bedragen; benadrukt dat 
als dit te laag is om van te leven ten 
opzichte van de normen in een bepaald 
land, een extra mechanisme op basis van 
objectieve criteria moet worden toegepast 
om een toeslag te berekenen die een 
fatsoenlijk leven garandeert;

__________________ __________________
21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf

21 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/political-guidelines-next-
commission_de.pdf
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Or. en

Amendement 252
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. is van mening dat minimumlonen 
die in iedere lidstaat boven de 
armoedegrens worden vastgesteld, een 
belangrijk instrument zijn om armoede 
onder werkenden te voorkomen, 
opwaartse sociale convergentie te 
bevorderen, de stimulansen om aan het 
werk te gaan te versterken, de 
binnenlandse vraag te ondersteunen en 
bij te dragen tot het slechten van de 
genderloonkloof en tot een gelijker 
speelveld op de eengemaakte markt door 
te zorgen voor eerlijkere concurrentie; 
meent dat het van het allergrootste belang 
is om een EU-richtlijn inzake 
minimumlonen aan te nemen;

Or. en

Amendement 253
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
de sociale convergentie te verbeteren door 
een nieuw EU-rechtsinstrument in te 
voeren dat voor iedere werknemer in de 
Europese Unie een billijk minimumloon 
garandeert, rekening houdend met de 
specifieke nationale situatie; is verheugd 
over het feit dat de Commissie de sociale 
partners raadpleegt over een Europese 
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kader voor minimumlonen, met 
inachtneming van de nationale praktijken 
en collectieve onderhandelingen;

Or. en

Amendement 254
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de vaststelling van wettelijke 
minimumlonen geschiedt aan de hand 
van nationale kaders op basis van heldere, 
vaste criteria die binnen een redelijke 
termijn en regelmatig worden bijgewerkt;

Or. en

Amendement 255
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. vraagt dat de lidstaten en de 
sociale partners minimumlonen 
vaststellen, overeenkomstig de nationale 
gebruiken en rekening houdend met de 
impact ervan op het 
concurrentievermogen, de banencreatie 
en de armoede onder werkenden;

Or. fr

Amendement 256
Özlem Demirel



PE655.980v01-00 48/145 AM\1212061NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. spoort de Commissie en de 
lidstaten aan alle werknemers zonder 
uitzondering op te nemen in de 
regelgeving inzake het minimumloon;

Or. de

Amendement 257
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. is van mening dat in alle lidstaten 
wettelijke minimumlonen boven de 
relatieve armoedegrens moeten worden 
vastgesteld en dat deze moeten worden 
aangevuld met passende financiële 
bijdragen van de staat, onder meer in de 
vorm van huursubsidie, kinderbijslag en 
financiële voordelen voor werkenden, 
aangezien alleen een doeltreffende 
combinatie van deze factoren werknemers 
en hun huishoudens in staat stellen om 
aan de armoede te ontsnappen;

Or. en

Amendement 258
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 quater. acht het van het 
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allergrootste belang om een holistische 
benadering te volgen, bestaande uit de 
goedkeuring van wetgevende maatregelen 
om ervoor te zorgen dat de 
minimumlonen boven de relatieve 
armoedegrens liggen, sterkere systemen 
voor collectieve onderhandeling en het 
hoogste niveau van sociale bescherming, 
en een strategisch instrument ter 
ondersteuning van een consistente 
uitvoering van de bepalingen van de 
Europese pijler van sociale rechten, de 
SDG’s van de VN en het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap;

Or. en

Amendement 259
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de lidstaten op ervoor te 
zorgen dat de nationale 
arbeidsinspectiediensten alle maatregelen 
nemen die nodig zijn om de rechten te 
beschermen van degenen die atypisch en 
onzeker werk verrichten; roept de 
lidstaten op in dit opzicht samen te werken 
met de Europese Arbeidsautoriteit zodra 
deze operationeel wordt;

Or. ro

Amendement 260
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
Paragraaf 5 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

5 sexies. benadrukt dat oneerlijke 
praktijken moeten worden aangepakt, 
zoals aftrek van het minimumloon door 
werkgevers, aangezien bijvoorbeeld 
personen met een handicap die in een 
sociale werkplaats werken niet formeel en 
wettelijk worden erkend als werknemers; 
dringt er bij de Commissie op aan de 
lidstaten te belasten met de taak ervoor te 
zorgen dat het beginsel van gelijke 
behandeling en gelijke beloning wordt 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 261
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

Schrappen

Or. en

Amendement 262
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
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Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor waardige arbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers;

Or. es

Amendement 263
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

6. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
verplichte minimumarbeidsvoorwaarden 
voor alle werknemers, met name voor 
degenen die atypisch en onzeker werk 
verrichten of schijnzelfstandigen;

Or. pl

Amendement 264
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 

6. verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
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minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen in de klusjeseconomie;

Or. en

Amendement 265
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

6. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de bestaande arbeidswetgeving 
en de minimumarbeidsvoorwaarden voor 
alle werknemers te monitoren en te 
handhaven, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten, 
grenswerkers of schijnzelfstandigen, en in 
voorkomend geval hiaten in de wetgeving 
aan te pakken;

Or. en

Amendement 266
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
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bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen;

Or. de

Amendement 267
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

6. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers en voor volledige en gelijke 
toegang tot alle 
socialezekerheidsregelingen, met name 
voor degenen die atypisch en onzeker werk 
verrichten of schijnzelfstandigen, hetzij 
door de bestaande richtlijnen te verbeteren, 
hetzij door nieuwe rechtshandelingen, en 
om nuluurcontracten te verbieden;

Or. en

Amendement 268
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, door de bestaande 
richtlijnen1 bis te verbeteren dan wel door 
nieuwe rechtshandelingen, en om 
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nuluurcontracten te verbieden; nuluurcontracten te verbieden;

__________________
1 bis Richtlijn (EU) 2019/1152 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 betreffende transparante en 
voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de 
Europese Unie.

Or. de

Amendement 269
Radan Kanev, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden voor alle 
werknemers, met name voor degenen die 
atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

6. verzoekt de Commissie te zorgen 
voor verplichte 
minimumarbeidsvoorwaarden en voor 
uniforme, Uniebrede controlecriteria voor 
alle werknemers, met name voor degenen 
die atypisch en onzeker werk verrichten of 
schijnzelfstandigen, hetzij door de 
bestaande richtlijnen te verbeteren, hetzij 
door nieuwe rechtshandelingen, en om 
nuluurcontracten te verbieden;

Or. en

Amendement 270
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. wijst erop dat arbeidsmobiliteit 
essentieel is om de talenten en ambities 
van Europeanen optimaal te benutten, de 
economische prestaties en welvaart van 
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ondernemingen en individuen te 
maximaliseren en mensen verschillende 
mogelijkheden te bieden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de 
bestaande belemmeringen voor de 
mobiliteit in de Europese Unie weg te 
nemen;

Or. en

Amendement 271
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie om 
proactief te werken aan de ontwikkeling 
van een nieuwe EU-regeling inzake 
werkloosheidsverzekering en daarbij het 
SURE-programma als startpunt te 
nemen;

Or. en

Amendement 272
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat op de werkplek redelijke 
aanpassingen worden gerealiseerd voor 
personen met een handicap1 bis;
1 bis. Het doorvoeren van redelijke 
aanpassingen is een vereiste uit hoofde 
van de EU-richtlijn inzake gelijke 
behandeling in arbeid en beroep en 
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artikel 5 van het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap.

Or. en

Amendement 273
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. roept de lidstaten op te zorgen dat 
degenen die atypisch en onzeker werk 
verrichten, worden geïnformeerd, in een 
taal die zij machtig zijn, over de rechten, 
plichten en procedurele waarborgen die 
gelden op grond van de voorwaarden van 
het contract voordat dit laatste wordt 
ondertekend;

Or. ro

Amendement 274
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de strijd aan te binden met 
strategieën die de armoede onder 
werkenden vergroten, zoals onbetaalde 
overuren, onbetrouwbare of 
onvoorspelbare werktijdplanning door de 
werkgever, nuluurcontracten en grijs- en 
zwartwerk; brengt in herinnering dat 
werkgevers verantwoordelijk zijn voor een 
veilige en gezonde werkplek en dat 
beroepsgerelateerde opleidingen onder 
werktijd moeten plaatsvinden;
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Or. en

Amendement 275
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. roept de lidstaten op de herziene 
richtlijn inzake de terbeschikkingstelling 
van werknemers correct en tijdig om te 
zetten, en zo te zorgen dat werknemers in 
deze categorie ook echt worden 
beschermd;

Or. ro

Amendement 276
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om te werken aan 
verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
van platformwerknemers, met de nadruk 
op vaardigheden en onderwijs;

Or. en

Amendement 277
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. verzoekt de Commissie een 
Europees regelgevingskader te 
presenteren om platformwerknemers 
sociale rechten, arbeidsvoorwaarden, 
betere toegang tot sociale bescherming en 
betere vertegenwoordiging te garanderen;

Or. en

Amendement 278
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om een Europese top 
over platformarbeid te organiseren, met 
als doel te verkennen hoe de 
arbeidsvoorwaarden van 
platformwerknemers en de inzet van de 
EU om de bestaande EU-wetgeving op dit 
gebied nauwlettend te monitoren en te 
handhaven, kunnen worden verbeterd;

Or. en

Amendement 279
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. wijst erop dat in het geval van 
platformarbeid de sociale kosten worden 
afgeschoven op de werknemers en het 
publiek doordat de belasting, de 
arbeidswetgeving en andere commerciële 
normen inzake gezondheid, veiligheid en 
milieu worden omzeild, met alle ernstige 
sociaaleconomische gevolgen van dien 
voor de betreffende platformwerknemers; 
is derhalve verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
actie te ondernemen om 
platformwerknemers voorspelbare 
werkuren te bieden; stelt de Commissie 
voor om een EU-kader te presenteren in 
de geest van de Californische “AB5”-wet 
teneinde een test vast te stellen voor de 
arbeidssituatie van onafhankelijke 
contractanten; benadrukt dat een 
dergelijk EU-kader niet mag ingrijpen in 
de autonomie van de nationale sociale 
partners, noch mag leiden tot een nieuw 
soort arbeidssituatie, maar uitsluitend 
dient als test voor de arbeidssituatie om 
schijnzelfstandigheid te bestrijden;

Or. en

Amendement 280
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 7. is verheugd over het voornemen 
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van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

van de Commissie om ervoor te zorgen dat 
platformwerknemers zich in vakbonden 
kunnen organiseren om collectieve 
overeenkomsten te sluiten;

Or. en

Amendement 281
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om aanbevelingen 
inzake platformarbeid goed te keuren, die 
ervoor moet zorgen dat 
platformwerknemers onder het bestaande 
arbeidsrecht vallen, sociaal verzekerd zijn;

Or. es

Amendement 282
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat de arbeidsverhoudingen 
tussen werknemers en platforms worden 
opgehelderd, zodat de 
platformwerknemers sociaal verzekerd 
kunnen worden en zich in vakbonden 
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collectieve overeenkomsten te sluiten; kunnen organiseren om collectieve 
overeenkomsten of overeenkomsten op 
bedrijfsniveau te sluiten;

Or. en

Amendement 283
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het arbeidsrecht vallen door het 
huidige arbeidsrecht aan te passen aan de 
werkelijkheid van de digitale samenleving 
en economie, sociaal verzekerd zijn en 
zich in vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

Or. en

Amendement 284
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn inzake 
platformarbeid goed te keuren, die ervoor 
moet zorgen dat platformwerknemers 
onder het bestaande arbeidsrecht vallen, 
sociaal verzekerd zijn en zich in 
vakbonden kunnen organiseren om 
collectieve overeenkomsten te sluiten;

7. is verheugd over het voornemen 
van de Commissie om de richtlijn voor 
werknemers in atypische beroepen en 
platformwerknemers goed te keuren, die 
ervoor moet zorgen dat 
platformwerknemers onder het bestaande 
arbeidsrecht vallen, sociaal verzekerd zijn 
en zich in vakbonden kunnen organiseren 
om collectieve overeenkomsten te sluiten;
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Or. de

Amendement 285
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is ingenomen met de bespreking 
van de Commissie om een wet inzake 
loontransparantie vast te stellen om de 
loonkloof tussen vrouwen en mannen aan 
te pakken en gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen te waarborgen, en roept de 
Commissie bovendien op om de loonkloof 
voor gehandicapten aan te pakken, die het 
risico op armoede voor werknemers met 
een handicap vergroot;

Or. en

Amendement 286
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat personen 
met een handicap de nodige vaardigheden 
krijgen aangereikt om een baan te vinden 
op de open arbeidsmarkt en dat alle 
vormen van werkgelegenheid gebonden 
zijn aan rechtskaders met betrekking tot 
sociale zekerheid, minimumlonen en non-
discriminatie;

Or. en
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Amendement 287
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
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

8. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te zorgen voor de volledige 
uitvoering van de richtlijn betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven22 om 
een hogere arbeidsmarktparticipatie van 
met name vrouwen te waarborgen; 
benadrukt dat betere opties voor gedeeld 
ouderschapsverlof leiden tot minder 
verstoringen van het evenwicht tussen 
werk en privé, met alle positieve effecten 
van dien op de arbeidskansen voor 
vrouwen, het inkomensniveau en de 
sociale uitkeringen voor werkenden; 
benadrukt dat de onbetaalbaarheid en 
ontoegankelijkheid van 
kinderopvangvoorzieningen van goede 
kwaliteit in hoge mate bijdragen aan de 
tendens van onvrijwillig deeltijdwerk; 
benadrukt derhalve hoe belangrijk het is 
dat de lidstaten prioriteit verlenen aan 
hoogwaardige, betrouwbare en betaalbare 
kinderopvang; verzoekt de lidstaten om in 
het bijzonder alleenstaande ouders, 
werknemers uit grote huishoudens en 
werknemers met een tijdelijk contract 
toegang te bieden tot betaalbare, 
hoogwaardige kinderopvang;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.
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Or. en

Amendement 288
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

8. roept de lidstaten op om de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven22 spoedig om te zetten en uit te 
voeren en te zorgen voor toegang tot 
betaalbare kinderopvang, in het bijzonder 
voor alleenstaande ouders en voor 
werknemers met jonge kinderen in 
huishoudens met een lagere 
arbeidsintensiteit en instabielere, vaak 
laagbetaalde banen;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. en

Amendement 289
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 

8. roept de lidstaten op om te zorgen 
voor betaalbare toegang tot kinderopvang 
in het algemeen en in het bijzonder voor 
alleenstaande ouders;
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bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

__________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
juni 2019 betreffende het evenwicht 
tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. en

Amendement 290
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven22 ervoor te zorgen dat de 
toegang tot kinderopvang in het algemeen 
en in het bijzonder voor alleenstaande 
ouders wordt gewaarborgd, zodat zij niet 
in een onzekere en laagbetaalde 
arbeidssituatie terechtkomen;

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven22 ervoor te zorgen dat de 
toegang tot kinderopvang in het algemeen, 
en in het bijzonder voor gezinnen die zich 
om welke reden dan ook in een situatie 
van behoeftigheid bevinden en 
ondersteuning nodig hebben, wordt 
gewaarborgd;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. es
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Amendement 291
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, alsook de toegang tot 
zorgvoorzieningen voor personen met een 
handicap en ten laste komende 
familieleden, zodat zij niet in een onzekere 
en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. en

Amendement 292
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders en 
ouders van kinderen met een handicap 
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onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

wordt gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. en

Amendement 293
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven22 ervoor te zorgen dat de 
toegang tot kinderopvang in het algemeen 
en in het bijzonder voor alleenstaande 
ouders wordt gewaarborgd, zodat zij niet in 
een onzekere en laagbetaalde 
arbeidssituatie terechtkomen;

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven22 ervoor te zorgen dat de 
toegang tot kwalitatief hoogwaardige 
kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd, zodat zij niet in een onzekere 
en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. de

Amendement 294
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
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Benifei, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 
bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen; verzoekt de lidstaten te 
garanderen dat begunstigden van de 
betaling of vergoeding voor 
ouderschapsverlof zodanig worden 
beschermd dat zij niet onder de 
armoedegrens terechtkomen;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. en

Amendement 295
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot kinderopvang in het algemeen en in het 

8. roept de lidstaten op om bij de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn 
betreffende het evenwicht tussen werk en 
privéleven ervoor te zorgen dat de toegang 
tot betaalbare kinderopvang in het 
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bijzonder voor alleenstaande ouders wordt 
gewaarborgd22, zodat zij niet in een 
onzekere en laagbetaalde arbeidssituatie 
terechtkomen;

algemeen en in het bijzonder voor 
alleenstaande ouders wordt gewaarborgd22, 
zodat zij niet in een onzekere en 
laagbetaalde arbeidssituatie terechtkomen;

__________________ __________________
22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

22 Richtlijn (EU) 2019/1158 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers en tot intrekking van 
Richtlijn 2010/18/EU van de Raad.

Or. en

Amendement 296
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. onderstreept dat de bestrijding van 
de genderloonkloof en de daaruit 
voortvloeiende pensioenkloof essentieel is 
om armoede onder werkende vrouwen 
aan te pakken; verzoekt de Commissie een 
kader voor transparante lonen te 
presenteren en ervoor te zorgen dat 
bindende EU-wetgeving volledig in 
overeenstemming is met de autonomie en 
de contractuele vrijheid van de nationale 
sociale partners, met name in de lidstaten 
waar het loon ook een 
verantwoordelijkheid van de nationale 
sociale partners is;

Or. en

Amendement 297
Agnes Jongerius, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina 
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Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen; benadrukt 
voorts dat de werkgevers hiervoor 
grotendeels verantwoordelijk zijn en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
maatregelen te nemen om alle werkgevers 
in de publieke en de private sector te 
verplichten volledige loontransparantie te 
betrachten in beleid en praktijk, en om 
doeltreffende toegang tot de rechter te 
bieden en boetes en sancties in te stellen 
voor werkgevers die het recht op gelijk 
loon schenden;

Or. en

Amendement 298
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name ten aanzien van personen met een 
handicap, etnische en raciale 
minderheden, de LHBTQ-gemeenschap, 
vrouwen en andere groepen 
achtergestelde werknemers; roept in dit 
verband op tot de onmiddellijke 
deblokkering van de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn;

Or. en



AM\1212061NL.docx 71/145 PE655.980v01-00

NL

Amendement 299
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen, en tot de 
bestrijding van de etnische en 
genderloonkloof;

Or. en

Amendement 300
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van de toegang tot 
werk, de behandeling op het werk en het 
maken van promotie;

Or. es

Amendement 301
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen; is in dit 
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verband ingenomen met de inspanningen 
van de Commissie om vóór 2021 bindende 
maatregelen inzake loontransparantie 
voor te stellen, zoals aangekondigd in de 
strategie voor gendergelijkheid 2020-
2025;

Or. en

Amendement 302
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en bestrijding van alle 
vormen van discriminatie, met name op 
het gebied van lonen;

Or. fr

Amendement 303
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen;

9. roept op tot naleving van de regels 
inzake gelijkheid en antidiscriminatie, met 
name op het gebied van lonen en 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 304
Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de armoede onder jonge 
werkenden met een universitaire graad te 
bestrijden; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om maatregelen te nemen tegen 
schijnzelfstandigheid en de uitbuiting van 
jonge werknemers door middel van lage 
lonen en onduidelijke of oneerlijke 
arbeidsvoorwaarden, die kunnen leiden 
tot armoede onder werkenden; acht het 
dringend noodzakelijk om het Europees 
kwaliteitskader voor stages te herzien en 
te versterken om het beginsel van 
beloning voor stages op te nemen bij de 
kwaliteitscriteria en te zorgen voor een 
passende toegang tot 
socialezekerheidsregelingen; bevestigt 
nogmaals dat werkende jongeren niet 
mogen worden gezien als goedkope 
arbeidskrachten en dat jongeren billijke 
arbeidsvoorwaarden en een billijk loon 
moeten krijgen, alsook reguliere 
arbeidsovereenkomsten die in 
overeenstemming zijn met hun ervaring 
en kwalificaties;

Or. en

Amendement 305
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verwelkomt het voornemen van de 
Commissie om een kindergarantie in te 
voeren; stelt voor om aan de hand van een 
autonoom minimumniveau van sociale 
bescherming de economische situatie van 
kinderen en hun gezinnen te verbeteren 
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en hun mogelijkheden om deel te nemen 
in de zin van gelijke kansen te vergroten;

Or. de

Amendement 306
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
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vreest dat atypisch en onzeker 
werk als gevolg van de COVID-19-crisis 
toeneemt; benadrukt dat wettelijke 
minimumlonen moeten gelden voor alle 
werknemers, met inbegrip van de 
momenteel uitgesloten groepen 
werknemers, zoals werknemers in 
atypische beroepen;

Or. en

Amendement 307
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vraagt de lidstaten met klem 
beleidsvoering inzake flexizekerheid op te 
zetten door de socialezekerheidspijler en 
de pijler van reële mogelijkheden voor 
opwaardering van de vaardigheden kracht 
bij te zetten;

Or. pl



AM\1212061NL.docx 75/145 PE655.980v01-00

NL

Amendement 308
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 ter. roept de Commissie op een 
ontwerp voor een rechtshandeling in te 
dienen, die van de lidstaten verlangt dat 
de werkgevers vergaande 
loontransparantie garanderen en die 
tegelijk alle praktijken onmogelijk maakt, 
die de verwezenlijking van het beginsel 
van “gelijke beloning voor gelijk werk” 
ondermijnen; benadrukt dat dit ontwerp 
alle maatregelen en sancties voor een 
doelmatige verwezenlijking van gelijke 
betalingen moet bevatten en het de sociale 
partners mogelijk moet maken om aan de 
hand van collectieve 
arbeidsovereenkomsten te onderhandelen 
over positieve ontwikkelingen ter 
verwezenlijking van dit doel, en om 
dergelijke overeenkomsten af te sluiten;

Or. de

Amendement 309
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

10. roept de lidstaten op om de toegang 
tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te 
waarborgen;

Or. en
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Amendement 310
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

10. roept de lidstaten op om de toegang 
tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting 
voor iedereen te waarborgen en meer te 
doen om de sociale woningbouw te 
stimuleren; verzoekt de nationale en lokale 
overheden om een passend woningbeleid 
vast te stellen, de voorwaarden te 
scheppen voor investeringen in betaalbare 
sociale woningen en deze te 
ondersteunen, en armoede te bestrijden;

Or. en

Amendement 311
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Monica Semedo, 
Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

10. roept de lidstaten op om de toegang 
tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting 
voor iedereen te waarborgen en meer te 
doen om de sociale woningbouw te 
stimuleren; roept de lidstaten op beste 
praktijken inzake doeltreffend 
socialehuisvestingsbeleid meer te delen;

Or. en

Amendement 312
Radan Kanev
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke, veilige 
en betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren en te investeren 
in zeer arme gebieden en buurten;

Or. en

Amendement 313
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

10. roept de lidstaten op om de toegang 
tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting 
voor iedereen te waarborgen en meer te 
doen om de woningbouw te stimuleren;

Or. fr

Amendement 314
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 315
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de toegang tot fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor iedereen te 
waarborgen en meer te doen om de sociale 
woningbouw te stimuleren;

10. roept de Commissie en de lidstaten 
op om huisuitzettingen te bestrijden en de 
toegang tot fatsoenlijke, betaalbare, 
energie-efficiënte en gezonde huisvesting 
voor iedereen te waarborgen en meer te 
doen om de sociale woningbouw te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 316
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie op een EU-
kader voor nationale strategieën tegen 
dakloosheid voor te stellen, en roept de 
lidstaten op dringend maatregelen te 
nemen om dakloosheid te voorkomen en 
aan te pakken, dit gezien het verband 
tussen armoede onder werkenden en 
dakloosheid;

Or. en

Amendement 317
Nicolaus Fest, Guido Reil
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de EU op een einde te maken 
aan illegale migratie, die de toename van 
dakloosheid in de EU aanwakkert en 
steeds meer druk op de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
veroorzaakt; benadrukt bovendien dat het 
de plicht van een lidstaat is bij huisvesting 
voorrang te geven aan onderdanen van 
die lidstaat;

Or. en

Amendement 318
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op jongeren een passend en adequaat 
niveau van onderwijs en opleiding te 
bieden, zodat ze kunnen voldoen aan de 
uitdagingen van de arbeidsmarkt en 
bewust worden gemaakt van hun rechten, 
met name ten aanzien van atypisch of 
onzeker werk;

Or. ro

Amendement 319
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 11. verzoekt de lidstaten om te zorgen 
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lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart 
te brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden 
voor atypische en onzekere werkvormen; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om 
niet te kiezen voor één algemeen geldende 
oplossing, maar voor een zeer gerichte 
aanpak voor platformwerknemers 
teneinde de opkomst van nieuwe, 
belangrijke werkvormen niet te 
ondermijnen;

Or. en

Amendement 320
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart 
te brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om alle vormen van waardig 
werk die in de huidige ernstige 
economische crisis voor werkgelegenheid 
kunnen zorgen in kaart te brengen;

Or. es

Amendement 321
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt aan te 
pakken en te zorgen voor eerlijke 
arbeidsvoorwaarden voor werknemers en 
tegelijkertijd de arbeidskansen te 
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waarborgen;

Or. en

Amendement 322
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt op 
statistisch gedetailleerde wijze in kaart te 
brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken; roept de 
Commissie op voorstellen in te dienen ter 
inperking van arbeid met onzekere 
arbeidsomstandigheden en het op 
bedrieglijke wijze verweven van 
arbeidsvormen met als doel minder loon 
te betalen en socialezekerheidsbijdragen 
te ontlopen;

Or. de

Amendement 323
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
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 

11. vestigt de aandacht op het 
toenemende aantal onzekere en atypische 
banen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
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maatregelen te beperken; brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken, bijvoorbeeld 
binnen het Europees Semester;

Or. en

Amendement 324
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 
werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken; herinnert de 
lidstaten eraan dat zij de toegang tot 
arbeidsbemiddelings- en aanverwante 
ondersteunende maatregelen van 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening niet afhankelijk 
mogen stellen van strafmaatregelen om 
mensen zo in onzeker en atypisch werk te 
drukken;

Or. en

Amendement 325
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 

11. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om atypische en onzekere 
werkvormen op de arbeidsmarkt in kaart te 
brengen en deze vormen van 
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werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken;

werkgelegenheid door middel van 
maatregelen te beperken, door de 
bestaande arbeidswetgeving aan te passen 
en te moderniseren;

Or. en

Amendement 326
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
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. dring er bij de lidstaten op aan het 
gebruik van nulurencontracten geleidelijk 
af te schaffen; roept de Commissie en de 
lidstaten op onvrijwillig deeltijdwerk aan 
te pakken, zich krachtig in te spannen om 
arbeidscontracten voor onbepaalde duur 
te bevorderen, en het gebruik van steeds 
hernieuwde tijdelijke contracten te 
beperken;

Or. en

Amendement 327
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. is ingenomen met de richtsnoeren 
betreffende seizoensarbeiders die de 
Commissie op 16 juli 2020 heeft 
gepresenteerd; roept de Raad op om 
ambitieuze conclusies over 
seizoensarbeiders aan te nemen;
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Or. en

Amendement 328
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
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. is er stellig van overtuigd dat de 
werkgever er volledig voor 
verantwoordelijk is zijn werknemers te 
voorzien van de uitrusting, kleding en 
verzekeringsdekking die nodig zijn om het 
werk uit te voeren, zonder enige kosten 
voor de werknemers zelf; benadrukt dat 
werkgevers volledig verantwoordelijk zijn 
voor de kosten en opleiding die nodig zijn 
om de werktaken uit te voeren;

Or. en

Amendement 329
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de naleving van de geldende 
arbeids- en sociale wetgeving beter in het 
oog te houden door controles uit te voeren 
en de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
betrekken bij grensoverschrijdende 
situaties;

12. roept ertoe op de arbeidsinspecties 
in de lidstaten te versterken en ervoor te 
zorgen dat deze voldoende worden 
gefinancierd; benadrukt dat voortdurend 
moet worden gewaarborgd dat controles, 
inspecties en klachtenprocedures 
doeltreffend en passend zijn; benadrukt 
dat monitoring en controle vooral 
belangrijk zijn met betrekking tot 
onderdanen van derde landen die in de 
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Unie werkzaam zijn; roept ertoe op de 
Europese Arbeidsautoriteit (ELA) zo snel 
mogelijk in te stellen en operationeel te 
maken; is van mening dat de ELA 
daadwerkelijke 
arbeidsinspectiebevoegdheden moet 
hebben in grensoverschrijdende zaken, en 
moet kunnen controleren of lidstaten zich 
aan de IAO-verdragen en het arbeidsrecht 
van de EU houden; roept de Commissie en 
de lidstaten op om de naleving van de 
geldende arbeids- en sociale wetgeving 
beter in het oog te houden door controles 
uit te voeren en de ELA te betrekken bij 
grensoverschrijdende situaties teneinde te 
zorgen voor een deugdelijke handhaving 
van het Unierecht inzake arbeidsmobiliteit 
en socialezekerheidscoördinatie;

Or. en

Amendement 330
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de naleving van de geldende 
arbeids- en sociale wetgeving beter in het 
oog te houden door controles uit te voeren 
en de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
betrekken bij grensoverschrijdende 
situaties;

12. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de naleving van de geldende 
arbeids- en sociale wetgeving beter in het 
oog te houden en de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) te betrekken bij 
grensoverschrijdende situaties;

Or. en

Amendement 331
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de naleving van de geldende 
arbeids- en sociale wetgeving beter in het 
oog te houden door controles uit te voeren 
en de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
betrekken bij grensoverschrijdende 
situaties;

12. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de naleving van de geldende 
arbeids- en sociale wetgeving beter in het 
oog te houden door controles uit te voeren 
en de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te 
betrekken bij grensoverschrijdende 
situaties, en om het bestaande rechtskader 
te moderniseren en aan te passen;

Or. en

Amendement 332
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie een 
krachtdadig beleid te voeren ter 
bescherming van de Europese markt door 
de antidumpingmaatregelen te handhaven 
die in de verdragen zijn opgenomen ter 
bescherming van de sectoren die worden 
bedreigd door oneerlijke concurrentie, 
wat de werkonzekerheid in Europa doet 
toenemen;

Or. fr

Amendement 333
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de lidstaten om zwartwerk 
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te bestrijden; is van mening dat de 
lidstaten ingewikkelde arbeidswetgeving 
moeten herzien, de belastingdruk moeten 
verlagen en de bureaucratie moeten 
terugdringen om de registratie van werk 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 334
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; 
is verheugd over het plan van de 
Commissie om een actieprogramma vast te 
stellen ter bescherming en versterking van 
de stelsels voor collectieve 
onderhandelingen op nationaal, met name 
sectoraal, niveau en beveelt aan 
maatregelen te nemen krachtens de 
artikelen 151 en 153 VWEU; benadrukt 
dat collectieve overeenkomsten niet mogen 
worden onderworpen aan voorschriften en 
uitleggingen op Europees niveau;

13. is verheugd over het plan van de 
Commissie om een actieprogramma vast te 
stellen ter stimulering van stelsels voor 
collectieve onderhandelingen op nationaal 
niveau die bevorderlijk zijn voor de 
innovatie die bedrijven nodig zullen 
hebben om de economische crisis te 
overleven, door werknemers aan te 
moedigen om meer verantwoordelijkheid 
te nemen voor de eigen scholing, 
ontwikkeling en inzetbaarheid;

Or. es

Amendement 335
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de vrijheid om 13. benadrukt met klem dat de vrijheid 
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collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau en 
beveelt aan maatregelen te nemen 
krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
voorschriften en uitleggingen op Europees 
niveau;

om collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
voorschriften en uitleggingen op Europees 
niveau;

Or. en

Amendement 336
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau en 
beveelt aan maatregelen te nemen 
krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
voorschriften en uitleggingen op Europees 
niveau;

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau en 
beveelt aan maatregelen te nemen 
krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
regels en uitleggingen op Europees niveau;

Or. de

Amendement 337
Jordi Cañas
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau en 
beveelt aan maatregelen te nemen 
krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
voorschriften en uitleggingen op Europees 
niveau;

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal niveau, met name sectoraal en 
bedrijfsniveau en beveelt aan maatregelen 
te nemen krachtens de artikelen 151 en 153 
VWEU; benadrukt dat collectieve 
overeenkomsten niet mogen worden 
onderworpen aan voorschriften en 
uitleggingen op Europees niveau;

Or. en

Amendement 338
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau en 
beveelt aan maatregelen te nemen 
krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
voorschriften en uitleggingen op Europees 
niveau;

13. merkt op dat de vrijheid om 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
sluiten een belangrijke verworvenheid is; is 
verheugd over het plan van de Commissie 
om een actieprogramma vast te stellen ter 
bescherming en versterking van de stelsels 
voor collectieve onderhandelingen op 
nationaal, met name sectoraal, niveau en 
beveelt aan maatregelen te nemen 
krachtens de artikelen 151 en 153 VWEU; 
benadrukt dat collectieve overeenkomsten 
niet mogen worden onderworpen aan 
voorschriften en uitleggingen op Europees 
niveau; benadrukt echter dat de 
autonomie van sociale partners in alle 
lidstaten moet worden gewaarborgd en 
gehandhaafd, ook door middel van 
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controles op Unieniveau;

Or. en

Amendement 339
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
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. benadrukt dat er een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau 
nodig is om reële loongroei voor iedereen 
te bewerkstelligen, de neerwaartse spiraal 
van ongezonde loonkostenconcurrentie te 
vermijden en opwaartse sociale 
convergentie te bevorderen; roept de 
Commissie op een richtlijn voor te stellen 
waarmee het recht van vakbonden wordt 
gegarandeerd om toegang te krijgen tot 
werkplaatsen om zich te organiseren, 
informatie te delen en te overleggen, 
waarmee iedere EU-burger het recht 
krijgt om zich vrijwillig in een vakbond te 
organiseren, en waarmee de 
werknemersvertegenwoordiging dus wordt 
versterkt en het recht van sociale partners 
om in alle sectoren collectieve 
onderhandelen te voeren, wordt 
gewaarborgd; benadrukt dat het recht op 
vereniging ook moet gelden voor mensen 
met atypisch werk en schijnzelfstandigen, 
zoals platformwerkers;

Or. en

Amendement 340
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Alex Agius 
Saliba, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, 
Lina Gálvez Muñoz
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. benadrukt dat nationale 
minimumlonen er niet toe mogen leiden 
dat gekwalificeerde werknemers gevangen 
blijven in banen met een laag loon; roept 
de lidstaten op om nauw samen te werken 
met nationale sociale partners om het 
overloopeffect van minimumlonen naar 
banen waarin het betalen van het 
minimumloon niet kan worden 
gerechtvaardigd, in te dammen; is van 
mening dat werknemers in alle lidstaten 
betere toegang moeten hebben tot cao’s 
die op hen van toepassing zijn; benadrukt 
dat oneerlijke praktijken, zoals het 
inhouden van bedragen door werkgevers 
op het minimumloon, moeten worden 
aangepakt;

Or. en

Amendement 341
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
Paragraaf 13 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 quater. verzoekt de Commissie het 
gebruik van het ESF+ te bevorderen voor 
de capaciteitsopbouw van de sociale 
partners met het oog op de versterking 
van collectieve arbeidsovereenkomsten in 
Europa; roept de lidstaten op de nodige 
instanties en mechanismen op te zetten 
om collectieve onderhandelingen te 
steunen, waarbij de nadruk moet liggen 
op sectorale cao-onderhandelingen; 
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verzoekt de lidstaten de nationale sociale 
partners te raadplegen en hen te 
betrekken bij het opstellen van wetgeving 
wanneer dat voor hen van belang is;

Or. en

Amendement 342
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de naleving 
van de geldende collectieve 
arbeidsovereenkomsten als voorwaarde te 
stellen voor de toegang tot steun uit EU-
fondsen en -programma’s;

Schrappen

Or. es

Amendement 343
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de naleving 
van de geldende collectieve 
arbeidsovereenkomsten als voorwaarde te 
stellen voor de toegang tot steun uit EU-
fondsen en -programma’s;

Schrappen

Or. ro

Amendement 344
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de naleving 
van de geldende collectieve 
arbeidsovereenkomsten als voorwaarde te 
stellen voor de toegang tot steun uit EU-
fondsen en -programma’s;

Schrappen

Or. pl

Amendement 345
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de naleving 
van de geldende collectieve 
arbeidsovereenkomsten als voorwaarde te 
stellen voor de toegang tot steun uit EU-
fondsen en -programma’s;

Schrappen

Or. en

Amendement 346
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
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie de naleving 
van de geldende collectieve 
arbeidsovereenkomsten als voorwaarde te 
stellen voor de toegang tot steun uit EU-
fondsen en -programma’s;

14. verzoekt de Commissie om 
ontvangers en begunstigden van EU-
financiering, -subsidies, -
structuurfondsmiddelen, middelen uit het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
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(GLB) en leasecontracten en andere 
relevante actoren te verplichten om de 
geldende collectieve 
arbeidsovereenkomsten en 
arbeidsvoorwaarden te ondersteunen en te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 347
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beveelt de lidstaten aan actie te 
ondernemen om collectieve 
onderhandelingen te bevorderen wanneer 
de dekking minder dan 70 % bedraagt;

Schrappen

Or. pl

Amendement 348
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Heléne Fritzon, 
Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia 
Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beveelt de lidstaten aan actie te 
ondernemen om collectieve 
onderhandelingen te bevorderen wanneer 
de dekking minder dan 70 % bedraagt;

15. stelt voor dat de lidstaten actie 
ondernemen om collectieve 
onderhandelingen te bevorderen wanneer 
de dekking minder dan 70 % bedraagt; 
benadrukt dat alle ondernomen actie een 
sterke betrokkenheid van nationale 
sociale partner bij de besluitvorming moet 
waarborgen; is van mening dat 
actieplannen op geen enkele manier 
mogen indruisen tegen de autonomie van 
nationale sociale partners of cao’s 
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algemeen van toepassing mogen maken, 
tenzij de nationale sociale partners daar 
volledige toestemming voor geven;

Or. en

Amendement 349
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beveelt de lidstaten aan actie te 
ondernemen om collectieve 
onderhandelingen te bevorderen wanneer 
de dekking minder dan 70 % bedraagt;

15. beveelt de lidstaten aan actie te 
ondernemen om onderhandelingen te 
bevorderen wanneer dat gunstig is voor de 
economie, de samenleving als geheel en 
de situatie van gezinnen in het bijzonder;

Or. es

Amendement 350
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. beveelt de lidstaten aan actie te 
ondernemen om collectieve 
onderhandelingen te bevorderen wanneer 
de dekking minder dan 70 % bedraagt;

15. beveelt de lidstaten aan actie te 
ondernemen om collectieve 
onderhandelingen en de autonomie van de 
sociale partners te bevorderen wanneer de 
dekking minder dan 70 % bedraagt;

Or. en

Amendement 351
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16
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Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

Schrappen

Or. pl

Amendement 352
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de naleving van arbeidsnormen te 
bewaken, mits de waardigheid en het 
welzijn van gezinnen wordt gewaarborgd, 
bijvoorbeeld in het kader van 
arbeidsbemiddeling;

Or. es

Amendement 353
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 16. roept de lidstaten op om het recht 
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op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

van werknemers om zich te organiseren en 
te onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten te garanderen 
en onmiddellijk maatregelen te nemen 
indien dit recht wordt geschonden;

Or. en

Amendement 354
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de lidstaten op om het recht 
van werknemers om zich te organiseren en 
te onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten af te dwingen en 
ervoor te zorgen dat de vakbonden de 
bedrijven kunnen betreden, met de 
werknemers op het werk kunnen spreken 
en deze kunnen organiseren;

Or. en

Amendement 355
Nicolaus Fest, Guido Reil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 

16. roept de lidstaten op om het recht 
van werknemers om zich te organiseren en 
te onderhandelen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten af te dwingen en 
ervoor te zorgen dat de vakbonden de 
bedrijven kunnen betreden, met de 
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vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

werknemers op het werk kunnen spreken 
en deze kunnen organiseren; draagt de 
Commissie op om in dit verband geen 
sancties op te leggen aan de lidstaten, 
aangezien de handhaving van deze 
rechten de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de lidstaten is;

Or. en

Amendement 356
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

Or. en

Amendement 357
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen;
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met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

Or. en

Amendement 358
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen;

Or. en

Amendement 359
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
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden toegang hebben tot de 
werkvloer, met de werknemers op het werk 
kunnen spreken, ook wanneer die digitaal 
werken, en de werknemers kunnen 
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organiseren;

Or. en

Amendement 360
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief te versterken en ervoor te zorgen 
dat de vakbonden de bedrijven kunnen 
betreden, met de werknemers op het werk 
kunnen spreken en deze kunnen 
organiseren;

Or. en

Amendement 361
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties te 
versterken en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

Or. en
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Amendement 362
Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief af te dwingen en ervoor te zorgen 
dat de vakbonden de bedrijven kunnen 
betreden, met de werknemers op het werk 
kunnen spreken en deze kunnen 
organiseren;

Or. de

Amendement 363
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten te sluiten 
effectief en door middel van sancties af te 
dwingen en ervoor te zorgen dat de 
vakbonden de bedrijven kunnen betreden, 
met de werknemers op het werk kunnen 
spreken en deze kunnen organiseren;

16. roept de Commissie en de lidstaten 
op om het recht van werknemers om zich 
te organiseren en te onderhandelen en 
collectieve overeenkomsten en 
overeenkomsten op bedrijfsniveau te 
sluiten effectief en door middel van 
sancties af te dwingen en ervoor te zorgen 
dat de vakbonden de bedrijven kunnen 
betreden, met de werknemers op het werk 
kunnen spreken en deze kunnen 
organiseren;

Or. en

Amendement 364
Radan Kanev



PE655.980v01-00 102/145 AM\1212061NL.docx

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. merkt op dat sociale partners in 
sommige gevallen voor politieke doelen 
worden ge- en misbruikt in bepaalde 
lidstaten, en roept de Commissie op hier 
krachtige maatregelen tegen te treffen;

Or. en

Amendement 365
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

Schrappen

Or. ro

Amendement 366
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 

Schrappen
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gerenationaliseerd worden;

Or. pl

Amendement 367
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 368
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 369
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 370
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

Schrappen

Or. en

Amendement 371
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan ervoor te zorgen dat 
particulier of publiek beheerde openbare 
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zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen 
hun publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

dienstverleners voor hun personeel ten 
minste de minimumarbeidsvoorwaarden 
eerbiedigen, met name de vrijheid om te 
onderhandelen over collectieve 
overeenkomsten of overeenkomsten op 
bedrijfsniveau en deze te sluiten, en het 
recht op een passend loon;

Or. en

Amendement 372
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen hun 
publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen hun 
publieke of private status kunnen 
behouden, in overeenstemming met de 
vrijemarkteconomie, waarbij te allen tijde 
de kwaliteit moet worden bewaakt, gelet 
op het grote belang van deze dienst van 
algemeen belang;

Or. es

Amendement 373
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen hun 

17. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan te werken aan een 
wijziging van de EU-mededingingsregels, 
zodat volksgezondheidsinfrastructuren 
zoals ziekenhuizen of zorginstellingen hun 
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publieke status behouden of 
gerenationaliseerd worden;

publieke status behouden of eenvoudiger 
gerenationaliseerd worden;

Or. de

Amendement 374
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen om concurrentie ten koste 
van lonen te voorkomen, zodat alleen 
degenen die de bestaande cao’s niet 
ondermijnen, met succes kunnen 
inschrijven; roept de lidstaten op om te 
zorgen voor naleving, toezicht en 
handhaving;

Schrappen

Or. pl

Amendement 375
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen om concurrentie ten koste 
van lonen te voorkomen, zodat alleen 
degenen die de bestaande cao’s niet 
ondermijnen, met succes kunnen 
inschrijven; roept de lidstaten op om te 
zorgen voor naleving, toezicht en 
handhaving;

Schrappen

Or. en
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Amendement 376
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
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen om concurrentie ten koste 
van lonen te voorkomen, zodat alleen 
degenen die de bestaande cao’s niet 
ondermijnen, met succes kunnen 
inschrijven; roept de lidstaten op om te 
zorgen voor naleving, toezicht en 
handhaving;

18. verzoekt de Commissie om 
Richtlijn 2014/24/EU betreffende het 
plaatsen van overheidsopdrachten te 
herzien met als doel om een sociale 
clausule uit te voeren uit hoofde waarvan 
exploitanten en onderaannemers het recht 
van werknemers op collectieve 
onderhandelingen volledig moeten 
eerbiedigen, en om de voorwaarden vast te 
stellen voor de volledige uitvoering van de 
toepasselijke sectorale cao’s en de daarin 
beschreven arbeidsvoorwaarden; roept de 
lidstaten op om te zorgen voor naleving, 
toezicht en handhaving;

Or. en

Amendement 377
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen om concurrentie ten koste 
van lonen te voorkomen, zodat alleen 
degenen die de bestaande cao’s niet 
ondermijnen, met succes kunnen 
inschrijven; roept de lidstaten op om te 
zorgen voor naleving, toezicht en 
handhaving;

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen om de voorwaarden daarvan 
gelijk te trekken met die waaronder de 
private sector moet opereren;



PE655.980v01-00 108/145 AM\1212061NL.docx

NL

Or. es

Amendement 378
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen om concurrentie ten koste 
van lonen te voorkomen, zodat alleen 
degenen die de bestaande cao’s niet 
ondermijnen, met succes kunnen 
inschrijven; roept de lidstaten op om te 
zorgen voor naleving, toezicht en 
handhaving;

18. dringt er bij de Commissie op aan 
de richtlijnen inzake overheidsopdrachten 
aan te passen zodat alleen degenen die de 
bestaande cao’s niet ondermijnen, met 
succes kunnen inschrijven; roept de 
lidstaten op om te zorgen voor naleving, 
toezicht en handhaving;

Or. en

Amendement 379
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

Schrappen

Or. en

Amendement 380
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Yana Toom
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

19. erkent dat de digitalisering en de 
mondialisering hebben geleid tot een 
sterke toename van zelfstandigheid en 
atypische arbeidsvormen; stelt de 
Commissie en de lidstaten voor om na te 
gaan wat de noodzaak en de 
mogelijkheden zijn voor zelfstandigen en 
werknemers in atypische beroepen om zich 
te verenigen en collectieve 
overeenkomsten te sluiten en om waar 
nodig regelgevingswijzigingen voor te 
stellen;

Or. en

Amendement 381
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
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

19. is ingenomen met het plan van de 
Commissie om de Europese regels te 
wijzigen, zodat zelfstandigen en 
werknemers in atypische beroepen zich 
kunnen verenigen en collectieve 
overeenkomsten kunnen sluiten; benadrukt 
dat dit andere initiatieven van de 
Commissie om schijnzelfstandigheid aan 
te pakken en de rechten van mensen met 
atypisch werk te waarborgen, niet mag 
vertragen;

Or. en
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Amendement 382
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
werknemers in atypische beroepen, waar 
mogelijk ook zelfstandigen toe behoren, 
zich kunnen verenigen en collectieve 
overeenkomsten kunnen sluiten;

Or. de

Amendement 383
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

19. stelt de lidstaten voor om de regels 
te wijzigen, zodat zelfstandigen en 
werknemers in atypische beroepen zich 
kunnen verenigen en collectieve 
overeenkomsten kunnen sluiten;

Or. pl

Amendement 384
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
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beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

beroepen zich kunnen verenigen, 
doeltreffend kunnen deelnemen aan 
collectieve onderhandelingen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

Or. en

Amendement 385
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen, zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten;

19. stelt de Commissie voor om de 
Europese regels te wijzigen zodat 
zelfstandigen en werknemers in atypische 
beroepen zich kunnen verenigen en 
collectieve overeenkomsten kunnen 
sluiten, volgens formules die toestaan dat 
er nog steeds flexibel kan worden 
ingespeeld op de behoeften van de markt;

Or. es

Amendement 386
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. spoort de lidstaten aan om de 
betrokkenheid van werknemers bij 
bestuur en hun zelfstandig 
ondernemerschap te stimuleren, ook via 
coöperatieven en sociale ondernemingen;

Or. en
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Amendement 387
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verwelkomt de vaststelling van het 
mobiliteitspakket; is van mening dat het 
mobiliteitspakket een krachtig instrument 
is om sociale dumping en armoede onder 
werkenden in de transportsector te 
bestrijden; roept op tot een snelle en 
volledige uitvoering van de regelgeving 
ten behoeve van vrachtwagenchauffeurs 
in Europa; benadrukt dat er nog meer van 
dit soort initiatieven moeten worden 
genomen om sociale dumping en armoede 
onder werkenden aan te pakken in andere 
sectoren waar sprake is van sociale 
dumping en slechte arbeidsvoorwaarden, 
zoals de lucht- en de scheepvaartsector;

Or. en

Amendement 388
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quater. is van mening dat alle 
werknemers toegang moeten hebben tot 
een volledig overzicht van wie hun 
werkgevers zijn en van hun salaris- en 
arbeidsrechten, hetzij in overeenstemming 
met een sectorale cao, hetzij conform de 
nationale wetgeving; is van mening dat 
deze informatie beschikbaar moet zijn 
voor arbeidsinspectiediensten zodat zij 
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kunnen controleren of de werkgevers hun 
verplichtingen nakomen; is van mening 
dat dit mogelijk is in de vorm van een 
speciale ID-kaart voor grensarbeiders, die 
in sommige lidstaten al doeltreffend is 
gebleken bij het bestrijden van sociale 
dumping; roept de Commissie in dit 
verband op onverwijld een Europees 
socialezekerheidsnummer in te voeren; is 
van mening dat een Europees 
socialezekerheidsnummer grote 
mogelijkheden biedt als 
controlemechanisme dat zowel personen 
als de betrokken autoriteiten garandeert 
dat de socialezekerheidsbijdragen worden 
betaald in overeenstemming met de 
verplichtingen en dat sociale fraude 
bestrijdt;

Or. en

Amendement 389
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
Paragraaf 19 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 quinquies. is verheugd over het 
voorstel van de Commissie over de 
vaardighedenagenda; wijst erop dat een 
laag opleidingsniveau een van de 
onderliggende oorzaken van armoede 
onder werkenden is; benadrukt dat een 
leven lang leren en omscholing cruciaal 
zijn om een hoger loon te bereiken; 
beklemtoont dat het dringend 
noodzakelijk is een vaardighedengarantie 
vast te stellen overeenkomstig de 
beginselen van de jongerengarantie; is 
van mening dat Europese burgers de 
garantie moeten hebben dat zij binnen 
vier maanden nadat ze werkloos zijn 
geworden of hun formeel onderwijs 
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hebben beëindigd, gebruik kunnen maken 
van hoogwaardige bij- en omscholing; is 
het ermee eens dat de aandacht vooral op 
digitale vaardigheden gericht moet zijn;

Or. en

Amendement 390
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
Paragraaf 19 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 sexies. verzoekt de lidstaten nauw 
samen te werken met de sociale partners, 
de aanbieders van onderwijs en opleiding, 
het bedrijfsleven en andere 
belanghebbenden om structurele zwakke 
punten in de onderwijs- en 
opleidingsstelsels weg te werken en de 
kwaliteit en de relevantie daarvan voor de 
arbeidsmarkt te verbeteren, ook om te 
garanderen dat werknemer toegang heeft 
tot een leven lang leren;

Or. en

Amendement 391
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 septies. benadrukt dat personen 
met een handicap zwaar worden getroffen 
doordat zij slechts in beperkte mate in 
aanmerking komen voor sociale 
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uitkeringen op basis van het aantal 
gewerkte uren; roept de lidstaten op 
flexibel te zijn in het geval van 
invaliditeitsuitkeringen, om het risico dat 
mensen hun recht op een toekomstige 
invaliditeitsuitkering kwijtraken als ze 
gaan werken, te beperken;

Or. en

Amendement 392
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
Paragraaf 19 octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 octies. roept de Commissie op een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 te presenteren, met een sterke 
nadruk op het bestrijden van armoede 
onder werkenden, om te zorgen voor 
volledige inclusie van personen met een 
handicap op de arbeidsmarkt; roept de 
Commissie op een voorstel te presenteren 
waarmee volledige toegang tot de 
arbeidsmarkt in Europese werkplaatsen 
wordt gewaarborgd; is er sterk van 
overtuigd dat het recht op werk en 
inkomen ook moet gelden voor personen 
met een handicap;

Or. en

Amendement 393
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 nonies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 nonies. is van mening dat bedrijven 
stages moeten beschouwen als investering 
en niet als gratis arbeid; herinnert eraan 
dat jonge stagiairs vaak geen ander 
inkomen hebben; acht de bijdrage van 
stagiairs waardevol en essentieel, en is 
van mening dat hiervoor moet worden 
betaald; roept de Commissie en de 
lidstaten op een einde te maken aan 
onbetaalde stages en te zorgen voor 
hoogwaardige stages met een fatsoenlijke 
beloning; 

Or. en

Amendement 394
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
Paragraaf 19 decies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 decies. is van mening dat 
jongvolwassen werknemers moeten 
worden betaald op basis van hun ervaring 
en dat zij niet mogen worden 
gediscrimineerd enkel op grond van hun 
leeftijd door hen aanzienlijk lagere lonen 
te betalen; roept de lidstaten daarom op 
een eind te maken aan het uitbetalen van 
minder dan het wettelijk vastgelegde 
minimumloon aan jongvolwassen 
werknemers; 

Or. en

Amendement 395
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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 undecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 undecies. onderstreept het belang van 
meer financiering voor de minstbedeelden 
in het kader van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) als een essentieel 
element van de Europese solidariteit en 
als een manier om de ergste vormen van 
armoede in de EU, zoals voedselgebrek en 
kinderarmoede, te bestrijden;

Or. en

Amendement 396
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 duodecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 duodecies. wijst erop dat door de 
COVID-19-crisis een aantal zaken in de 
lidstaten aan het licht zijn gekomen 
waarin sprake was van misbruik van 
onderaanneming; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten om wanpraktijken op het 
gebied van onderaanneming aan te 
pakken en om seizoenarbeiders en 
grensoverschrijdende werknemers die in 
de onderaannemingsketen en de 
toeleveringsketen zijn aangesteld, te 
beschermen; is er sterk van overtuigd dat 
de bedrijven de getroffen werknemers 
onverwijld in dienst moeten nemen met 
het lokale salaris en onder lokale 
arbeidsvoorwaarden als vervat in de 
betreffende sectorale cao’s of de nationale 
wetgeving; benadrukt dat doeltreffende 
mechanismen moeten worden ingesteld 
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om de aansprakelijkheid in de hele 
onderaannemingsketen te waarborgen en 
om te zorgen voor een schadevergoeding 
indien onderaannemers zich niet houden 
aan het wettelijk vastgelegde 
minimumloon of de toepasselijke cao’s; 
herinnert in dit verband aan de 
verantwoordelijkheid van de werkgever 
om te zorgen voor fatsoenlijke en 
betaalbare huisvesting voor werknemers, 
zonder dat de kosten daarvoor worden 
ingehouden van hun salaris;

Or. en

Amendement 397
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 terdecies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 terdecies. benadrukt dat de COVID-
19-pandemie de reeds bestaande 
ongelijkheden heeft verergerd, aangezien 
vooral mensen die reeds arm zijn of het 
risico lopen om arm en kwetsbaar te 
worden disproportioneel zijn getroffen 
door de negatieve sociaal-economische 
gevolgen van de pandemie;

Or. en

Amendement 398
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 

20. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
ernstige gevolgen heeft gehad voor 
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verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg 
van maatregelen in het kader van het 
Europees semester; dringt erop aan dat 
met name maatregelen genomen moeten 
worden ter bestrijding van armoede en 
armoede onder werkenden;

werknemers en achtergestelde personen; 
dringt erop aan dat met name maatregelen 
genomen moeten worden ter bestrijding 
van armoede en armoede onder werkenden; 
herinnert er in dit verband aan dat een 
passend deel van de aanvullende middelen 
van REACT-EU moet worden aangewend 
om meer FEAD-middelen ten behoeve 
van de meest behoeftigen vrij te maken; 
wijst er evenzeer op dat het belangrijk is 
ervoor te zorgen dat in het volgende 
meerjarig financieel kader voldoende 
middelen aan het ESF+ worden 
toegewezen;

Or. en

Amendement 399
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Sylvie Brunet, Monica Semedo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg 
van maatregelen in het kader van het 
Europees semester; dringt erop aan dat 
met name maatregelen genomen moeten 
worden ter bestrijding van armoede en 
armoede onder werkenden;

20. wijst erop dat de beleidsrespons op 
de COVID-19-crisis moet draaien om 
mensen en moet uitgaan van mondiale 
solidariteit; dringt erop aan dat met name 
maatregelen genomen moeten worden ter 
bestrijding van armoede en armoede onder 
werkenden; roept de lidstaten ertoe op 
tijdens de pandemie te zorgen voor 
voldoende bescherming voor alle 
kwetsbare werknemers, en samen met 
bedrijven en sociale partners te werken 
aan de ontwikkeling van doeltreffende, 
praktische en billijke oplossingen voor de 
uitdagingen als gevolg van de pandemie;

Or. en

Amendement 400
Miriam Lexmann
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg 
van maatregelen in het kader van het 
Europees semester; dringt erop aan dat 
met name maatregelen genomen moeten 
worden ter bestrijding van armoede en 
armoede onder werkenden;

20. wijst erop dat de COVID-19-crisis 
niet mag leiden tot een vertraging van de 
inspanningen ter bestrijding van armoede 
en armoede onder werkenden; brengt in 
herinnering dat het Europees Semester 
ook moet worden gebruikt om dit doel te 
bereiken;

Or. en

Amendement 401
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg 
van maatregelen in het kader van het 
Europees semester; dringt erop aan dat 
met name maatregelen genomen moeten 
worden ter bestrijding van armoede en 
armoede onder werkenden;

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis een nieuw sociaal 
contract tussen de verschillende actoren 
vereisen, waarin de belangen van 
werkgevers, werknemers, zelfstandigen en 
gezinnen even goed worden behartigd en 
beschermd;

Or. es
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Amendement 402
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg 
van maatregelen in het kader van het 
Europees semester; dringt erop aan dat 
met name maatregelen genomen moeten 
worden ter bestrijding van armoede en 
armoede onder werkenden;

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen; dringt erop aan dat met name 
maatregelen genomen moeten worden ter 
bestrijding van armoede en armoede onder 
werkenden;

Or. en

Amendement 403
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg van 
maatregelen in het kader van het Europees 
semester; dringt erop aan dat met name 
maatregelen genomen moeten worden ter 
bestrijding van armoede en armoede onder 
werkenden;

20. wijst erop dat de 
onevenwichtigheden niet mogen worden 
verergerd en dat de gevolgen van de 
COVID-19-crisis niet mogen worden 
afgewenteld op de werknemers of de 
armen door middel van 
bezuinigingsmaatregelen of als gevolg van 
maatregelen in het kader van het Europees 
semester; dringt erop aan dat met name 
maatregelen genomen moeten worden ter 
bestrijding van armoede, onder meer door 
middel van de EU-herstelplannen en -
pakketten, en armoede onder werkenden;

Or. en
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Amendement 404
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. onderstreept de noodzaak om 
kwetsbare groepen, die het zwaarst 
worden getroffen door de COVID-19-
pandemie, volledige bescherming te 
bieden door naast de tijdelijke uitkeringen 
die tijdens de pandemie worden 
toegekend, alle structurele 
socialebeschermingsmaatregelen te 
versterken, onder meer door de financiële 
steun uit hoofde van de 
socialebeschermingsstelsels te verlengen 
en te verhogen en het bedrag van de 
uitkeringen op het bestaansminimum, de 
huursubsidie, de kinderbijslag en de 
financiële voordelen voor werkenden te 
verhogen, om te voorkomen dat de 
sociaaleconomische verschillen groter 
worden;

Or. en

Amendement 405
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op minimumnormen voor de 
desbetreffende nationale 
werkloosheidsverzekeringen en minimale 
socialezekerheidsregelingen in de vorm 
van wettelijke kaderregelingen te 
presenteren, teneinde de werknemers en 
inwoners van Europa sociaal beter te 
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beschermen, in het bijzonder in het licht 
van de COVID-19-crisis;

Or. de

Amendement 406
Cindy Franssen, Romana Tomc, Maria Walsh, Dennis Radtke, Loucas Fourlas, José 
Manuel Fernandes, Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. roept op tot maatregelen/actie om 
een nieuwe toename van onvrijwillig 
deeltijdwerk als gevolg van COVID-19 te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 407
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 ter. benadrukt dat diepgewortelde 
ongelijkheden de oorzaak zijn van 
armoede en sociale uitsluiting, en dat deze 
verschijnselen worden verergerd door de 
lage lonen die werknemers momenteel 
ontvangen en door de ondoeltreffendheid 
van socialebeschermingsstelsels, 
herverdelingsbeleid, sociale diensten, 
onderwijs, en gezondheidszorg, alsook 
van essentiële diensten zoals fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting en 
energievoorziening; benadrukt dat 
armoede en sociale uitsluiting tijdens de 
COVID-19-crisis in veel landen drastisch 
zijn toegenomen, doordat het inkomen 
van mensen die hun baan zijn 
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kwijtgeraakt of te maken kregen met 
minder inkomen en meer kosten, 
plotseling is gedaald of weggevallen;

Or. en

Amendement 408
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
economische gevolgen van 
arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan 
de sociale gevolgen voor mensen die in een 
precaire situatie verkeren;

21. vestigt de aandacht op de positieve 
elementen van de 
arbeidstijdverkortingsregelingen die 
lidstaten hebben ingesteld om banen te 
beschermen en grote delen van de lonen 
tijdens de crisis te behouden, en is in dit 
verband ingenomen met het nieuwe 
SURE-instrument; dringt er bij de 
Commissie op aan bijzondere aandacht te 
besteden aan de economische gevolgen van 
arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan 
de sociale gevolgen voor mensen die in een 
precaire situatie verkeren;

Or. en

Amendement 409
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
economische gevolgen van 
arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan 
de sociale gevolgen voor mensen die in een 

21. dringt er bij de Commissie op aan 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
economische gevolgen van 
arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan 
de sociale gevolgen voor mensen die in een 
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precaire situatie verkeren; precaire situatie verkeren; roept de 
Commissie en de lidstaten in dit verband 
op werknemers te beschermen en 
voldoende inkomen voor iedereen te 
waarborgen, ook door financiële bijstand 
te verlenen om mensen aan het werk te 
houden en een inkomensgarantie te 
bieden aan zelfstandigen of mensen met 
atypisch werk die door de crisis inkomen 
mislopen; roept de lidstaten bovendien op 
mensen met een precaire woonsituatie te 
beschermen door uitzettingen als gevolg 
van huur- of hypotheekachterstanden op 
te schorten, door hen te helpen bij het 
betalen van hun energierekeningen en 
door mensen die het nodig hebben gratis 
schoolmaaltijden aan te bieden;

Or. en

Amendement 410
Eugen Tomac

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. dringt er bij de Commissie op aan 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
economische gevolgen van 
arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan 
de sociale gevolgen voor mensen die in een 
precaire situatie verkeren;

21. dringt er bij de Commissie op aan 
bijzondere aandacht te besteden aan de 
economische gevolgen van 
arbeidstijdverkorting en ontslagen en aan 
de sociale gevolgen voor mensen die in een 
precaire situatie verkeren; roept de 
lidstaten op waar mogelijk gereduceerde 
werkuren de voorkeur te geven boven 
ontslagen, om zo te voorkomen dat 
bepaalde categorieën onevenredig worden 
getroffen door de economische crisis;

Or. ro

Amendement 411
Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Klára 
Dobrev, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez 
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Muñoz, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba, Brando Benifei

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat er tijdens de 
COVID-19-crisis steeds meer 
herstructureringen plaatsvinden; is 
verontrust dat bedrijven bij de 
herstructureringen de informatie-, 
inspraak- en participatierechten van 
werknemers niet respecteren en de 
bestaande Europese en nationale 
regelgeving op dit gebied niet naleven; 
roept de Europese Commissie op 
onverwijld en krachtig actie te 
ondernemen ten opzichte va de lidstaten 
en Europese bedrijven om ervoor te 
zorgen dat de informatie-, inspraak- en 
participatierechten van werknemers van 
werknemers worden gerespecteerd en dat 
bedrijven bij herstructureringen de 
wettelijke vereisten naleven;

Or. en

Amendement 412
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat de COVID-19-crisis 
opnieuw heeft aangetoond hoe belangrijk 
werkgelegenheid in de gezondheidszorg 
en sociale diensten is voor het 
functioneren van onze economie en onze 
maatschappij; benadrukt dat werk in de 
gezondheids- en sociale zorg essentieel 
werk is dat systematisch 
ondergewaardeerd en onbetaald wordt; 
voegt daaraan toe dat het huidige 
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socialezorgstelsel in Europa de 
tekortkomingen en zwakten van een op 
mobiliteit gebaseerd zorgstelsel, alsook de 
noodzaak tot opwaartse convergentie wat 
betreft sociale zorg, aantoont;

Or. en

Amendement 413
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. vraagt de lidstaten om al die 
beroepsgroepen die tijdens de crisis als 
systeemrelevant werden geclassificeerd, 
zoals verplegers en bejaardenverzorgers, 
verkopers, onderwijzers en schoonmakers, 
algeheel op te waarderen en de 
voorwaarden daarvan te verbeteren; 
beklemtoont dat deze beroepen 
overwegend door vrouwen worden 
uitgeoefend en vaak door zeer lage lonen 
en onzekere arbeidsvoorwaarden worden 
gekenmerkt; 

Or. de

Amendement 414
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. herinnert eraan dat veel 
eerstelijnswerknemers laagbetaalde banen 
hebben en leiden onder onzekere 
arbeidsomstandigheden, en soms ook 
onder een gebrek aan gezondheids- en 
sociale bescherming;
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Or. en

Amendement 415
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
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 21 bis. maakt zich zorgen over het feit dat 
vooral werknemers met 
arbeidstijdverkortingsregelingen van 
korte duur en met een lage vergoeding het 
risico lopen werkende armen te worden, 
aangezien de 
arbeidsduurverkortingsregelingen niet in 
alle lidstaten hetzelfde zijn en in dezelfde 
mate worden vergoed; 

Or. en

Amendement 416
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. dringt aan op verlaging van de 
belastingtarieven om de economische 
bedrijvigheid te stimuleren in bedrijven 
die hard zijn getroffen door de crisis en de 
genomen 
arbeidstijdverkortingsmaatregelen terug 
te draaien;

Or. es
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Amendement 417
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op de tijdens de COVID-19-crisis aan het 
oppervlak gekomen gevallen van 
uitbuiting en bedrog ten aanzien van 
mobiele en seizoensarbeiders in Europa in 
de toekomst te verhinderen en de 
betrokkenen aan de hand van 
adviesdiensten – ook in samenspraak met 
vakbonden1 bis en het maatschappelijk 
middenveld – beter bij de handhaving van 
het toepasselijk recht te ondersteunen; 
wijst erop dat lidstaten de naleving van 
bestaande arbeidsvoorwaarden en 
maatregelen ter bescherming van de 
gezondheid ook door middel van betere 
controle moeten veiligstellen; 
__________________
1 bis Bijvoorbeeld www.faire-
mobilitaet.de/en

Or. de

Amendement 418
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
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. roept de Commissie op een 
Europese 
werkloosheidsverzekeringsregeling in te 
voeren, aangezien het aantal ontslagen 
ondanks arbeidstijdverkortingsregelingen 
zal toenemen;
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Or. en

Amendement 419
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun;

Or. pl

Amendement 420
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, via de toewijzing van 
passende middelen, bijvoorbeeld via 
SURE; benadrukt dat de lidstaten 
gemeenschappelijke 
langetermijninstrumenten voor de 
omgang met grote schokken in moeten 
voeren, teneinde banen en vaardigheden 
te behouden en de druk op de nationale 
overheidsfinanciën te verlichten; ziet in 
dit verband het aanstaande voorstel van 
de Commissie voor een Europese 
werkloosheidsverzekeringsregeling voor 
de lange termijn tegemoet;
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Or. en

Amendement 421
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van gerichte 
Europese en nationale steun en de 
toewijzing van toereikende middelen; is in 
dit verband ingenomen met de invoering 
van het tijdelijk SURE-instrument, en 
roept de lidstaten op dit onverwijld over te 
nemen;

Or. en

Amendement 422
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, teneinde bestaande banen 
te beschermen en ontslagen te 
voorkomen, onder meer door de 
toewijzing van overheidsgeld, bijvoorbeeld 
via SURE;

Or. es
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Amendement 423
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, via de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE;

Or. en

Amendement 424
Marianne Vind, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Brando 
Benifei, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen;

22. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de ergste gevolgen van COVID-19 
te verzachten door middel van Europese en 
nationale steun, waarbij de toewijzing van 
overheidsgeld, bijvoorbeeld via SURE, 
wordt gekoppeld aan een verbod op het 
schrappen van bestaande banen; meent dat 
de lidstaten ervoor moeten zorgen dat 
alleen financiële ondersteuning wordt 
verstrekt aan ondernemingen die de 
geldende collectieve overeenkomsten in 
acht nemen en zich onthouden van de 
terugkoop van bedrijfsaandelen, het 
uitkeren van dividenden aan 
aandeelhouders of bonussen aan 
kaderpersoneel, en dat deze 
ondernemingen niet in 
belastingparadijzen zijn geregistreerd;
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Or. en

Amendement 425
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op vooral steun te verlenen aan werkende 
en ondernemende vrouwen, aangezien uit 
alle onderzoeken is gebleken dat zij het 
meest zullen worden getroffen door de 
crisis; 

Or. en

Amendement 426
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. dringt er bij de lidstaten op aan in 
de beroepsbevolking te investeren door 
prikkels te geven voor het opzetten van 
gepersonaliseerde training en cursussen 
waarmee onder andere de digitale 
vaardigheden worden verbeterd, teneinde 
de beroepsbevolking voor te bereiden op 
de behoeften van de veranderende 
arbeidsmarkt en de digitale uitsluiting van 
oudere werknemers tegen te gaan;

Or. pl

Amendement 427
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. spoort de lidstaten aan te 
investeren in betere toegang tot 
breedbandinternet, en in onderwijs en 
leren op afstand in plattelandsregio’s die 
gevaar lopen op ontvolking en armoede 
van generatie op generatie;

Or. pl

Amendement 428
Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
programma’s met krachtige maatregelen 
tegen bedrijfsverplaatsingen en ter 
bevordering van de werkgelegenheid en 
investeringen in nieuwe banen, in 
toekomstgerichte infrastructuur, in digitale 
verandering en in een doeltreffende 
economische transitie, door alles in het 
werk te stellen om een terugkeer van onze 
productiefaciliteiten aan te moedigen.

Or. fr

Amendement 429
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van bewezen effectieve nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”; wijst op 
het belang van doeltreffende en 
nauwgezette monitoring van EU-middelen 
om ondoeltreffende programma’s en 
fraude, zoals greenwashing, tegen te 
gaan;

Or. en

Amendement 430
Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door de 
groene en eerlijke transitie waarin 
niemand achterblijft te bevorderen door te 
investeren in nieuwe, duurzame en 
toegankelijke banen, toekomstgerichte 
infrastructuur en digitale verandering;

Or. en

Amendement 431
Özlem Demirel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe goed betaalde en 
zekere banen, toekomstgerichte 
infrastructuur, digitale verandering en een 
sociale en duurzame “groene transitie”;

Or. de

Amendement 432
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur en digitale 
verandering, in overeenstemming met het 
doel om een sociaal rechtvaardige transitie 
naar een volledig op hernieuwbare 
energiebronnen gebaseerde, 
klimaatneutrale en circulaire economie te 
stimuleren;

Or. en

Amendement 433
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”; is van 
mening dat bijzondere aandacht moet 
uitgaan naar het bevorderen van 
jongerenwerkgelegenheid;

Or. en

Amendement 434
Tomáš Zdechovský, Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”; wijst 
erop dat beleid inzake het minimumloon 
een belangrijk element vormt van een 
beleidsmix die gericht is op stabilisatie 
van de inkomens om om te gaan met de 
gevolgen van COVID-19;

Or. en

Amendement 435
Elisabetta Gualmini

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
omscholingsprogramma’s, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”;

Or. en

Amendement 436
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Irena Joveva, Radka Maxová, Samira Rafaela, 
Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Yana Toom

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in innovatie, nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”;

Or. en

Amendement 437
Cindy Franssen, Romana Tomc, Stelios Kympouropoulos, Dennis Radtke, Radan 
Kanev, Loucas Fourlas, Tomáš Zdechovský, José Manuel Fernandes, Maria Walsh

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
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werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe duurzame banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”;

Or. en

Amendement 438
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheidsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”.

23. stelt voor om de potentiële hoge 
werkloosheid actief tegen te gaan door 
middel van Europese en nationale 
werkgelegenheids- en 
opleidingsprogramma’s en door te 
investeren in nieuwe banen, 
toekomstgerichte infrastructuur, digitale 
verandering en “groene transitie”;

Or. es

Amendement 439
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. is er sterk van overtuigd dat de EU 
niet kan herstellen van de ongeziene 
sociaal-economische schok van de 
COVID-19-pandemie door verder te gaan 
binnen het voorgaande macro-
economische wetgevingskader, dat reeds 
heeft gezorgd voor achteruitgang van de 
levensstandaard van burgers en 
verdieping van de armoede en de sociaal-
economische ongelijkheden; benadrukt 
dat een einde moet worden gemaakt aan 
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de bezuinigingsmaatregelen en dat 
onmiddellijk een herziening van het 
stabiliteits- en groeipact in gang moet 
worden gezet teneinde een nieuw macro-
economisch regelgevingskader te creëren 
waarbij een geïntegreerd pakket aan 
overheidsbeleidsmaatregelen op meerdere 
niveaus kan worden vastgesteld dat 
volledig in lijn is met de doelstelling van 
volledige werkgelegenheid, het hoogste 
niveau van sociale bescherming en een 
sociaal rechtvaardige transitie naar een 
volledig op hernieuwbare energie 
gebaseerde, klimaatneutrale en circulaire 
economie;

Or. en

Amendement 440
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om met name toezicht te houden 
op sectoren die worden gekenmerkt door 
een grote mate van baanonzekerheid, om 
te voorkomen dat er misbruik wordt 
gemaakt van werkenden, bijvoorbeeld bij 
tijdelijk werk in de landbouwsector, waar 
seizoenarbeiders te maken hebben met 
slechte arbeidsomstandigheden die in 
bepaalde gevallen niet enkel 
arbeidsrechten, maar ook grondrechten 
van werknemers schenden;

Or. en

Amendement 441
Özlem Demirel
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op de gevolgen van de crisis en de 
transitie te proberen te overwinnen door 
onder meer maatregelen te nemen op het 
gebied van bijscholingen in 
toekomstgeoriënteerde beroepen en 
daartoe het ESF+ van meer financiële 
middelen te voorzien. 

Or. de

Amendement 442
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. roept de Commissie op bijzondere 
aandacht te schenken aan onzekere banen 
– rekening houdend met regionale 
bijzonderheden – door een snelle en 
eerlijke toewijzing van JTF- en andere 
beschikbare middelen, waaronder uit het 
ESF+, om bij te dragen aan economische 
transformaties, waarbij bijscholing, 
omscholing en investeringen allemaal 
essentieel zijn, vooral investeringen in 
nieuwe activiteiten;

Or. en

Amendement 443
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
Paragraaf 23 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. benadrukt dat werknemers met een 
laag inkomen meer risico lopen op 
blootstelling aan COVID-19 door het 
werken in sectoren waarin aanzienlijk 
meer menselijk contact plaatsvindt, zoals 
de zorg- of vervoersector, of door werk 
aan te nemen via onlineplatforms zonder 
mogelijkheid tot telewerken; is zeer 
kritisch over de trage classificatie van 
COVID-19 in de richtlijn betreffende 
biologische agentia (Richtlijn 
2000/54/EG); dringt aan op een 
dringende herziening van de richtlijn 
betreffende biologische agentia, met de 
bedoeling deze richtlijn aan te passen aan 
wereldwijde pandemieën en andere 
uitzonderlijke omstandigheden teneinde 
werknemers zo spoedig mogelijk volledig 
te beschermen tegen blootstellingsrisico’s;

Or. en

Amendement 444
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
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. benadrukt dat werknemers met een 
laag inkomen vaak werken in sectoren 
met een hoog risico op fysieke 
achteruitgang, hetgeen langdurige 
gevolgen kan hebben voor hun fysiek en 
mentaal welzijn en het voor hen 
moeilijker maakt in de toekomst een 
inkomen te vergaren; is van mening dat 
de huidige wetgeving inzake gezondheid 
en veiligheid onvoldoende gericht is op 
het voorkomen van arbeidsletsel; verzoekt 
de Commissie zo snel mogelijk een nieuw 
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strategisch kader voor na 2020 voor 
gezondheid en veiligheid op het werk voor 
te stellen, en verzoekt de Commissie in dit 
verband uitdagingen aan te wijzen en 
instrumenten in te voeren waarmee 
werknemers in sectoren met lage 
inkomens deze uitdagingen kunnen 
aanpakken; benadrukt dat deze strategie 
zich ook moet richten op platformwerkers 
en mensen met atypisch werk; roept de 
Commissie op Richtlijn 2004/37/EG 
zodanig te herzien dat het 
toepassingsgebied van de grenswaarden 
voor beroepsmatige blootstelling voor een 
aantal carcinogene of mutagene agentia 
wordt gewijzigd en uitgebreid;

Or. en

Amendement 445
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
Paragraaf 23 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quater. wijst erop dat 
werkgerelateerde stress veel voorkomt in 
sectoren met een laag inkomen; is van 
mening dat werkgerelateerde stress 
voorrang moet krijgen in de Europese 
wetgeving inzake gezondheid en 
veiligheid; roept de Commissie en de 
lidstaten op om, in nauwe samenwerking 
met nationale sociale partners, een 
voorstel voor een richtlijn inzake 
werkgerelateerde stress op te stellen, en 
daarin richtsnoeren op te nemen voor 
bedrijven om werkgerelateerde stress aan 
te pakken, alsook alle bedrijven te 
verplichten een beleid ten aanzien van 
werkgerelateerde stress te ontwikkelen;
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Or. en

Amendement 446
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 quinquies. dringt er bij de Commissie 
op aan toezicht te houden op de uitvoering 
van de bestaande wetgeving en de 
desbetreffende EU-arbeidswetgeving te 
herzien om werknemers in de hele Unie 
betere levensomstandigheden en betere 
arbeidsvoorwaarden te bieden, zoals 
vereist bij artikel 151 VWEU, zich aan te 
passen aan de actuele digitale 
ontwikkelingen en 
werkgelegenheidskansen te stimuleren, 
rekening houdend met het feit dat de 
huidige situatie in verband met de 
COVID-19-pandemie ernstige en 
langdurige gevolgen zal hebben voor de 
arbeidsmarkt, de sociale rechtvaardigheid 
en de arbeidsvoorwaarden in de EU; 
onderstreept de noodzaak om te focussen 
op de groepen die het meest kwetsbaar 
zijn voor baanonzekerheid of die in 
extreme armoede leven, en die daardoor 
meer risico lopen op uitsluiting of sociale 
achterstelling;

Or. en

Amendement 447
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 sexies. acht het van het grootste 
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belang dat ervoor wordt gezorgd dat de 
uitvoering van het herstelplan voor 
Europa gericht is op het uitroeien van 
armoede en sociaal-economische 
ongelijkheden, en gebaseerd is op een 
doeltreffend mechanisme met 
doelstellingen en benchmarks die het 
mogelijk maken alle geboekte vooruitgang 
op transparante wijze te monitoren; 
benadrukt dat het Europees Parlement 
volledig moet worden betrokken bij zowel 
voorafgaande als de latere doorlichting 
van het herstelplan, en dat al zijn 
verkozen leden een formele rol moeten 
krijgen om te zorgen voor een volledig 
democratische en transparante 
beoordeling en dito je uitvoeringsproces.

Or. en


