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Amendement 1
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Ontwerpadvies
Overweging -A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-A. overwegende dat er drie soorten 
juridische status bestaan waaronder 
personen internationale bescherming 
genieten, te weten de status van 
vluchteling, de asielzoekersstatus en de 
status van personen die subsidiaire 
bescherming genieten; overwegende dat 
beleid inzake sociale inclusie en integratie 
op de arbeidsmarkt op hun specifieke 
behoeften moet worden afgestemd en een 
gelijke behandeling met plaatselijke 
inwoners moet waarborgen;

Or. en

Amendement 2
France Jamet

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de EU de 
bevoegdheid heeft om de voorwaarden 
vast te stellen voor de toegang van 
onderdanen van derde landen tot het 
grondgebied van de lidstaten en legaal 
verblijf in die landen, ook met het oog op 
gezinshereniging; overwegende dat de 
lidstaten het recht behouden om te bepalen 
hoeveel onderdanen van derde landen ze 
willen toelaten op hun grondgebied om er 
werk te zoeken;

A. overwegende dat de lidstaten als 
enige het recht hebben om te bepalen 
hoeveel onderdanen van derde landen ze 
willen toelaten op hun grondgebied om er 
werk te zoeken;

Or. fr
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Amendement 3
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de EU de 
bevoegdheid heeft om de voorwaarden vast 
te stellen voor de toegang van onderdanen 
van derde landen tot het grondgebied van 
de lidstaten en legaal verblijf in die landen, 
ook met het oog op gezinshereniging; 
overwegende dat de lidstaten het recht 
behouden om te bepalen hoeveel 
onderdanen van derde landen ze willen 
toelaten op hun grondgebied om er werk te 
zoeken;

A. overwegende dat de EU de 
bevoegdheid heeft om de voorwaarden vast 
te stellen voor de toegang van onderdanen 
van derde landen tot het grondgebied van 
de lidstaten en legaal verblijf in die landen, 
ook met het oog op gezinshereniging; 
overwegende dat de lidstaten het recht 
behouden om op basis van hun eigen 
integratiecapaciteit te bepalen hoeveel 
onderdanen van derde landen ze willen 
toelaten op hun grondgebied om er werk te 
zoeken;

Or. fr

Amendement 4
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de EU de 
bevoegdheid heeft om de voorwaarden vast 
te stellen voor de toegang van onderdanen 
van derde landen tot het grondgebied van 
de lidstaten en legaal verblijf in die landen, 
ook met het oog op gezinshereniging; 
overwegende dat de lidstaten het recht 
behouden om te bepalen hoeveel 
onderdanen van derde landen ze willen 
toelaten op hun grondgebied om er werk te 
zoeken;

A. overwegende dat de EU de 
bevoegdheid heeft om de voorwaarden vast 
te stellen voor de toegang van onderdanen 
van derde landen tot het grondgebied van 
de lidstaten en legaal verblijf in die landen, 
ook met het oog op gezinshereniging; 
overwegende dat uitsluitend de lidstaten 
het recht behouden om te bepalen hoeveel 
onderdanen van derde landen ze willen 
toelaten op hun grondgebied om er werk te 
zoeken;

Or. en
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Amendement 5
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de lidstaten, 
lokale en regionale overheden, sociale 
partners, het maatschappelijk middenveld 
en ngo’s moeten samenwerken, zodat ze 
hun inspanningen kunnen bundelen en 
samen alle potentiële uitdagingen kunnen 
aanpakken die met het integratieproces op 
de arbeidsmarkt gepaard kunnen gaan; 
overwegende dat de deelname en 
betrokkenheid van de sociale partners, 
actieve vrijwilligersorganisaties en ngo’s 
aan het beleidsvormingsproces van 
cruciaal belang zijn;

Or. en

Amendement 6
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het aantal 
onderdanen van derde landen dat van de 
ene lidstaat in een andere ter beschikking 
wordt gesteld, de afgelopen jaren 
aanzienlijk is toegenomen; overwegende 
dat een onderdaan van een derde land die 
een werk- en verblijfsvergunning voor de 
ene EU-lidstaat heeft gekregen, door de 
werkgever in een willekeurige andere EU-
lidstaat ter beschikking kan worden 
gesteld;
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Or. en

Amendement 7
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat het vrije verkeer 
van personen de economieën van de 
lidstaten stimuleert en ervoor zorgt dat de 
vaardigheden efficiënt aansluiten op de 
vraag en de vacatures op de EU-
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 8
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A ter. overwegende dat de lidstaten het 
recht is voorbehouden om te bepalen 
hoeveel werkzoekende onderdanen van 
derde landen zij toelaten en dat de 
lidstaten bepalen wie een verblijfs- en 
werkvergunning krijgt; overwegende dat 
de criteria en praktijken in de lidstaten 
behoorlijk uiteenlopen;

Or. en

Amendement 9
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius



AM\1213377NL.docx 7/78 PE657.374v01-00

NL

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de arbeidsmarkt 
en het sociaal beleid van fundamenteel 
belang zijn wat arbeidsmigratie betreft;

B. overwegende dat het sociaal beleid 
en het beleid inzake werkgelegenheid, 
migratie, huisvesting, gezondheidszorg, 
onderwijs en opleidingen van 
fundamenteel belang zijn voor de 
integratie van onderdanen van derde 
landen op de arbeidsmarkt; overwegende 
dat tot op heden alle coördinatie van deze 
verschillende beleidsterreinen ontbreekt 
en dat dit een uitdaging blijft voor de EU; 
overwegende dat beleidssamenhang en 
horizontale coördinatie noodzakelijk zijn 
om isolement te voorkomen en om de 
werkelijke behoeften en oplossingen 
betreffende integratie op de arbeidsmarkt 
te weerspiegelen;

Or. en

Amendement 10
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de arbeidsmarkt 
en het sociaal beleid van fundamenteel 
belang zijn wat arbeidsmigratie betreft;

B. overwegende dat de arbeidsmarkt 
en het sociaal beleid van fundamenteel 
belang zijn wat arbeidsmigratie betreft; 
overwegende dat toegang tot werk een 
sterkere motivatie voor migratie is dan 
welvaart, zowel voor EU- als niet-EU-
burgers;

Or. en
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Amendement 11
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de arbeidsmarkt 
en het sociaal beleid van fundamenteel 
belang zijn wat arbeidsmigratie betreft;

B. overwegende dat de arbeidsmarkt 
en het sociaal beleid van fundamenteel 
belang zijn wat legale arbeidsmigratie 
betreft; overwegende dat de EU zich op de 
internationale markt sterker moet 
profileren om meer gekwalificeerde 
beroepsbeoefenaren aan te trekken;

Or. en

Amendement 12
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat in 2019 de 
arbeidsparticipatie in de EU-27 voor 
personen van 20 tot 64 jaar 64,4 % 
bedroeg voor diegenen die buiten de EU 
zijn geboren, 73,9 % voor de autochtone 
bevolking en 75,3 % voor personen die in 
een andere EU-lidstaat zijn geboren1 bis;
__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Amendement 13
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat vrouwen en 
minderjarigen specifieke bescherming 
nodig hebben; overwegende dat bij al het 
beleid inzake sociale inclusie en integratie 
op de arbeidsmarkt voor onderdanen van 
derde landen een gender- en een 
kinderbeschermingsperspectief moet 
worden meegenomen;

Or. en

Amendement 14
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het versnipperde 
migratiebeleid in de EU bedrijven 
aanzienlijk beperkt heeft in hun 
mogelijkheden om de interne EU-markt 
als pluspunt aan te voeren voor 
onderdanen van derde landen;

Or. en

Amendement 15
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat in 2019 het 
werkloosheidspercentage in de EU-27 
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voor personen van 20 tot 64 jaar 12,3% 
bedroeg voor diegenen die buiten de EU 
zijn geboren, 7,3 % voor personen die in 
een andere EU-lidstaat zijn geboren en 
6,0 % voor de autochtone bevolking1 bis;
__________________
1 bis https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration
_statistics_–_labour_market_indicators

Or. pl

Amendement 16
France Jamet

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met 
de juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

Schrappen

Or. fr

Amendement 17
Anne Sander

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met 
de juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
schaarste aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten zou kunnen ontstaan in 
bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt;

Or. fr

Amendement 18
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes, 
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen, die voor de 
afhankelijkheidsratio van ouderen een 
verwachte stijging van 29,6 % in 2016 tot 
51,2 % in 2070 laten zien1 bis, ook tot 
kwantitatieve schaarste leiden, waarbij er 
een algemeen tekort heerst aan een 
voldoende grote groep mensen die bereid 
zijn en in staat zijn om te werken, ongeacht 
of het aanbod is afgestemd op de vereiste 
kennis en vaardigheden;
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__________________
1 bis Europese Commissie (2018). “The 
2018 Ageing Report: Economic & 
Budgetary Projections for the 28 EU 
Member States (2016-2070)”. 
https://ec.europa.eu/info/publications/eco
nomy-finance/2018-ageing-report-
economic-and-budgetary-projections-eu-
member-states-2016-2070_en

Or. en

Amendement 19
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
met name in bepaalde minder 
aantrekkelijke sectoren te werken, zoals 
de zorgsector, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

Or. en

Amendement 20
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Overweging C
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Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
in specifieke sectoren te werken, ongeacht 
of het aanbod is afgestemd op de vereiste 
kennis en vaardigheden;

Or. en

Amendement 21
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

C. overwegende dat er als gevolg van 
de demografische trend van een 
vergrijzende bevolking en van andere 
maatschappelijke en economische 
factoren, zoals de huidige pandemie, 
geleidelijk schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden om specifieke 
functies te vervullen; overwegende dat de 
EU migranten met uiteenlopende 
achtergronden, kennis en vaardigheden op 
diverse niveaus aantrekt die dit tekort op 
de EU-arbeidsmarkt kunnen helpen 
terugdringen;

Or. en
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Amendement 22
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, waarbij er een algemeen tekort 
heerst aan een voldoende grote groep 
mensen die bereid zijn en in staat zijn om 
te werken, ongeacht of het aanbod is 
afgestemd op de vereiste kennis en 
vaardigheden;

C. overwegende dat er als gevolg van 
demografische veranderingen geleidelijk 
kwalitatieve schaarste ontstaat op de 
arbeidsmarkt in de vorm van een gebrek 
aan mogelijkheden om werknemers met de 
juiste kwalificaties te vinden, en dat de 
toenemende nadelige demografische 
tendensen ook tot kwantitatieve schaarste 
leiden, met name op strategische gebieden 
als artificiële intelligentie en ICT, wat 
weer leidt tot een algemene discrepantie 
tussen de beschikbare vacatures en de 
competenties en vaardigheden van 
werkzoekenden;

Or. en

Amendement 23
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de kwantitatieve 
en kwalitatieve tekorten op de 
arbeidsmarkt vooral in specifieke sectoren 
spelen, zoals de (gezondheids)zorg, de 
bouw, schoonmaakdiensten en de 
landbouw;

Or. en

Amendement 24
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat volgens 
Eurofound werknemers van buitenlandse 
afkomst veelal oververtegenwoordigd zijn 
in sectoren met voornamelijk 
laaggeschoold werk, waaronder de handel 
en horeca, het vervoer, de bouw en andere 
diensten, zoals de thuiszorg, langdurige 
zorg en de agrovoedingssector;

Or. en

Amendement 25
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat bestaande EU-
wetgeving inzake reguliere migratie, zoals 
de richtlijn betreffende seizoenarbeiders 
en de blauwekaartrichtlijn, ontoereikend 
is gebleken in het waarborgen van de 
eerbiediging van de rechten en gelijke 
behandeling van arbeidsmigranten en in 
het inspelen op de behoeften van de 
arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 26
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat onderdanen van 
derde landen een belangrijke rol spelen 
bij het bijsturen van de Europese 
demografische trends, het vervullen van 
vacatures en het stimuleren van 
werkgelegenheid en groei in de EU; 
benadrukt dat het inperken van de 
mobiliteit van onderdanen van derde 
landen de economische groei van de EU 
in ernstige mate kan belemmeren;

Or. en

Amendement 27
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de COVID-19-
pandemie en de mogelijk daaruit 
voortvloeiende economische gevolgen de 
legale arbeidsmigratie naar Europa kan 
beïnvloeden;

Or. en

Amendement 28
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat de daling van de 
vruchtbaarheid in een aantal Europese 
landen tot veel kleinere cohorten nieuwe 
arbeidsmarktbetreders leidt;
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Or. en

Amendement 29
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat volgens 
Eurofound de eerste generatie 
arbeidsmigranten veelal 
oververtegenwoordigd is in eenvoudige 
beroepen als portier, verzorger, bezorger 
en schoonmaker, terwijl ze 
ondervertegenwoordigd zijn in 
hooggeschoolde en leidinggevende 
beroepen als arts, advocaat, 
wetenschapper en technicus;

Or. en

Amendement 30
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C ter. overwegende dat de COVID-19-
crisis nieuw licht heeft geworpen op de 
uitbuiting qua werk en huisvesting 
waarmee veel arbeidsmigranten in 
bepaalde economische sectoren te kampen 
hebben, zoals de levensmiddelenproductie 
en de landbouw;

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

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat onderzoek 
door Eurofound aantoont dat gebrek aan 
taalvaardigheid en gebrek aan erkenning 
van kwalificaties twee belangrijke 
obstakels zijn waardoor vooral migranten 
van de eerste generatie geen baan kunnen 
krijgen die bij hun kwalificaties past;

Or. en

Amendement 32
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quater. overwegende dat in het 
bijzonder de situatie van duizenden 
arbeiders in de landbouw heel hachelijk is 
in deze roerige periode, nu duizenden van 
hen in afzondering onder slechte 
hygiënische omstandigheden in informele 
onderkomens wonen en in constante 
angst voor deportatie leven;

Or. en

Amendement 33
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat tekorten 
aan arbeidskrachten aantonen dat 
complete sectoren in hoge mate 
afhankelijk zijn van arbeidsmigranten, 
van wie velen zonder papieren, die vaak 
het slachtoffer worden van uitbuitings- en 
koppelbaaspraktijken;

Or. en

Amendement 34
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C quinquies. overwegende dat 
taalcursussen een sleutelrol spelen bij een 
geslaagde integratie van migranten uit 
derde landen op de arbeidsmarkt;

Or. en

Amendement 35
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat 
discriminatie en linguïstische, 
onderwijsgerelateerde en institutionele 
factoren de grootste obstakels vormen 
waardoor onderdanen van derde landen 
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met een achtergestelde achtergrond en 
beperkte middelen moeite hebben om 
actief aan de arbeidsmarkt deel te nemen;

Or. en

Amendement 36
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C sexies. overwegende dat het tekort 
aan geschoolde arbeidskrachten vaak een 
direct gevolg is van de slechte 
arbeidsvoorwaarden en onaantrekkelijke 
loopbaantrajecten die worden geboden;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C septies. overwegende dat uit 
onderzoek van Eurofound is gebleken dat 
bij de integratie van migranten op de 
arbeidsmarkt hun regio van herkomst een 
grotere rol speelt dan hun status; 
overwegende dat voor immigranten uit 
alle regio’s van de wereld (behalve uit 
Noord-Amerika) geldt dat de kans groot is 
dat zij een lagere baan krijgen dan de 
plaatselijke inwoners; overwegende dat 
het in het algemeen niet zo lijkt te zijn dat 
immigranten en hun nakomelingen 
automatisch geleidelijk worden 
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opgenomen in dezelfde arbeidspatronen 
als plaatselijke arbeidskrachten en dat 
vele personen uit bepaalde regio’s 
aanhoudend achtergesteld worden;

Or. en

Amendement 38
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C octies. overwegende dat uit 
onderzoek van Eurofound blijkt dat het 
bevorderen van het ondernemerschap 
onder migranten tot maatschappelijke 
voorbeeldfuncties kan leiden en nieuwe 
werkgelegenheid kan scheppen door 
goede beleidsinitiatieven;

Or. en

Amendement 39
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C nonies. overwegende dat met 
betrekking tot integratie op en toegang tot 
de arbeidsmarkt binnen het CEAS 
(gemeenschappelijk Europees asielstelsel) 
een discussie gaande is over de 
maximumtijd die asielzoekers moeten 
wachten voor ze de arbeidsmarkt op 
mogen, te weten dat deze van negen tot zes 
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maanden moet worden teruggebracht, 
gerekend vanaf hun verzoek;

Or. en

Amendement 40
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn dan men zou 
verwachten op basis van de positie van de 
EU op het internationale toneel; 
overwegende dat van alle migranten die in 
de periode 2015-2016 in OESO- landen 
verbleven slechts 25 % van de 
werknemers met een hoog 
opleidingsniveau de EU als bestemming 
had gekozen1;

Schrappen

__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Amendement 41
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn dan men zou 
verwachten op basis van de positie van de 
EU op het internationale toneel; 

Schrappen



AM\1213377NL.docx 23/78 PE657.374v01-00

NL

overwegende dat van alle migranten die in 
de periode 2015-2016 in OESO- landen 
verbleven slechts 25 % van de 
werknemers met een hoog 
opleidingsniveau de EU als bestemming 
had gekozen1;
__________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. en

Amendement 42
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn dan men zou 
verwachten op basis van de positie van de 
EU op het internationale toneel; 
overwegende dat van alle migranten die in 
de periode 2015-2016 in OESO-landen 
verbleven slechts 25 % van de werknemers 
met een hoog opleidingsniveau de EU als 
bestemming had gekozen1;

D. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond wat voor cruciale 
bijdrage arbeidsmigranten leveren aan de 
Europese economieën, openbare diensten 
en het ondervangen van arbeidstekorten; 
overwegende dat 13 % van alle 
arbeidskrachten in essentiële banen in de 
EU wordt gevormd door migranten, dat 
het aantal arbeidsmigranten in deze 
beroepen in veel landen tegen de 20 % zit 
(Italië, België, Duitsland, Zweden en 
Oostenrijk) en dat in bepaalde 
sleutelsectoren, zoals huishoudelijk werk 
en de bouw, bijna een derde van de 
werknemers migranten zijn1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

1 Instituut voor de toekomst van de arbeid 
– “Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response”.
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Or. en

Amendement 43
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn dan men zou 
verwachten op basis van de positie van de 
EU op het internationale toneel; 
overwegende dat van alle migranten die in 
de periode 2015-2016 in OESO-landen 
verbleven slechts 25 % van de werknemers 
met een hoog opleidingsniveau de EU als 
bestemming had gekozen1;

D. overwegende dat de EU potentieel 
gekwalificeerde legale migranten 
transparantere en relevantere informatie 
dient te bieden; overwegende dat van alle 
migranten die in de periode 2015-2016 in 
OESO-landen verbleven slechts 25 % van 
de werknemers met een hoog 
opleidingsniveau de EU als bestemming 
had gekozen1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Amendement 44
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn dan men zou 
verwachten op basis van de positie van de 
EU op het internationale toneel; 
overwegende dat van alle migranten die in 
de periode 2015-2016 in OESO-landen 
verbleven slechts 25 % van de werknemers 
met een hoog opleidingsniveau de EU als 
bestemming had gekozen1;

D. overwegende dat de EU minder 
hoogopgeleide onderdanen van derde 
landen aantrekt dan andere OESO-
bestemmingen; overwegende dat van alle 
migranten die in de periode 2015-2016 in 
OESO-landen verbleven slechts 25 % van 
de werknemers met een hoog 
opleidingsniveau de EU als bestemming 
had gekozen1;

__________________ __________________
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1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Amendement 45
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn dan men zou 
verwachten op basis van de positie van de 
EU op het internationale toneel; 
overwegende dat van alle migranten die in 
de periode 2015-2016 in OESO-landen 
verbleven slechts 25 % van de werknemers 
met een hoog opleidingsniveau de EU als 
bestemming had gekozen1;

D. overwegende dat de EU migranten 
aantrekt die aanzienlijk minder hoog 
gekwalificeerd zijn of van wie de 
kwalificaties niet kunnen worden 
geverifieerd dan men zou verwachten op 
basis van de positie van de EU op het 
internationale toneel; overwegende dat van 
alle migranten die in de periode 2015-2016 
in OESO-landen verbleven slechts 25 % 
van de werknemers met een hoog 
opleidingsniveau de EU als bestemming 
had gekozen1;

__________________ __________________
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018
DC0635&from=EN

Or. en

Amendement 46
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat er geen algemene 
EU-wetgeving en -beleid is inzake 
migranten met een laag of gemiddeld 
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opleidingsniveau (met uitzondering van 
seizoenarbeiders); overwegende dat de 
EU-beleids- en -rechtskaders inzake de 
legale toegang, het verblijf en de 
werkgelegenheid van onderdanen van 
derde landen worden gekenmerkt door 
versnippering, rechtsonzekerheid en een 
veelvoud aan migratiestatussen in de 
Unie1 bis; overwegende dat in de 
geschiktheidscontrole inzake reguliere 
migratie van de Commissie (maart 
2019)1 ter de aanzienlijke obstakels zijn 
uitgelicht in de legale migratietrajecten 
voor migranten met een laag of gemiddeld 
opleidingsniveau, ondanks de grotere 
vraag naar arbeidskrachten;
__________________
1 bis Carrera, Geddes en Guild, (2017: 
184). “Pathways towards legal migration 
into the EU: reappraising concepts, 
trajectories and policies”.
1 ter Europese Commissie (2019). 
Geschiktheidscontrole inzake reguliere 
migratie. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows

Or. en

Amendement 47
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond wat voor cruciale 
bijdrage arbeidsmigranten leveren aan de 
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Europese economieën, openbare diensten 
en het ondervangen van arbeidstekorten; 
overwegende dat 13 % van alle 
arbeidskrachten in essentiële banen in de 
EU wordt gevormd door migranten, dat 
het aantal arbeidsmigranten in deze 
beroepen in veel landen tegen de 20 % zit 
(Italië, België, Duitsland, Zweden en 
Oostenrijk) en dat in bepaalde 
sleutelsectoren, zoals huishoudelijk werk 
en de bouw, bijna een derde van de 
werknemers migranten zijn1 bis;
__________________
1 bis Instituut voor de toekomst van de 
arbeid – “Immigrant Key Workers: Their 
Contribution to Europe’s COVID-19 
Response”.

Or. en

Amendement 48
France Jamet

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de legale migratie 
van de hoogst gekwalificeerde 
arbeidskrachten de landen van waaruit 
deze mensen emigreren hun 
beroepsbevolking ontneemt en een 
ernstige belemmering vormt voor de 
economische en sociale ontwikkeling van 
die landen door hen van hun 
leidinggevenden te beroven;

Or. fr

Amendement 49
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat het aandeel van 
de werkgevers die aangeven problemen te 
ondervinden bij het invullen van 
vacatures toeneemt en gemiddeld meer 
dan 40 % bedraagt1 bis;
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
8DC0635&from=EN

Or. pl

Amendement 50
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D bis. overwegende dat de Unie het vrije 
verkeer van werknemers in de lidstaten en 
de arbeidsmobiliteit onvoldoende benut;

Or. en

Amendement 51
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat in de 
geschiktheidscontrole inzake reguliere 
migratie van de Commissie (maart 
2019)1 bis de uitdaging wordt onderstreept 
die gepaard gaat met de sectorale 
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benadering van arbeidsmigratie in de EU 
waarin verschillende rechten en regels 
gelden, afhankelijk van het 
kwalificatieniveau van werknemers, wat 
tot verwarring en discriminatie van 
werknemers kan leiden;
__________________
1 bis Europese Commissie (2019). 
Geschiktheidscontrole inzake reguliere 
migratie. https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/fitness-
check_en#:~:text=Background%20to%20
the%20Legal%20Migration%20Fitness%
20Check&text=The%20Fitness%20Check
%20aimed%20at,management%20of%20l
egal%20migration%20flows

Or. en

Amendement 52
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat de Unie en de 
lidstaten degenen die al een 
verblijfsvergunning voor de EU hebben, 
zoals vluchtelingen en herenigde 
gezinnen, onvoldoende benutten en hun 
evenmin de nodige mobiliteitskansen 
bieden om hun vaardigheden in de 
praktijk te brengen;

Or. en

Amendement 53
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging D ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

D ter. overwegende dat veel EU-burgers 
die om arbeidsredenen migreren, onder 
hun opleidingsniveau werken;

Or. pl

Amendement 54
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Overweging D quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quater. overwegende dat het Global 
Skills Partnership is opgezet om 
migratieknelpunten om te zetten in 
tastbare voordelen waar zowel het land 
van herkomst als het land van 
bestemming wel bij varen en om 
arbeidskrachten aan te trekken die exact 
de gewenste vaardigheden hebben; 
overwegende dat de grondbeginselen van 
het Global Skills Partnership al in enkele 
innovatieve Europese proefprojecten 
inzake arbeidsmigratie worden toegepast 
teneinde de in de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
beoogde samenwerking tussen Noord en 
Zuid te bewerkstelligen en dat deze 
proefprojecten in toenemende mate de 
positieve uitwerking van trajecten inzake 
legale arbeidsmigratie hebben 
aangetoond;

Or. en

Amendement 55
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Overweging D quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

D quater. overwegende dat 40 % van 
de hoogopgeleide onderdanen van derde 
landen die in de EU zijn tewerkgesteld, 
onder hun opleidingsniveau werken1 bis;
__________________
1 bis https://ec.europa.eu/home-
affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/integration/integration-labour-
market_en

Or. pl

Amendement 56
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Overweging D quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

D quinquies. overwegende dat de 
COVID-19-crisis heeft aangetoond wat 
voor cruciale bijdrage arbeidsmigranten 
leveren aan de Europese economieën, 
openbare diensten en het ondervangen 
van arbeidstekorten; overwegende dat 
13 % van alle arbeidskrachten in 
essentiële banen in de EU wordt gevormd 
door migranten, dat het aantal 
arbeidsmigranten in deze beroepen in veel 
landen tegen de 20 % zit en dat in 
bepaalde sleutelsectoren, zoals 
huishoudelijk werk en de bouw, bijna een 
derde van de werknemers migranten 
zijn1 bis;
__________________
1 bis Fasani & Mazza (2020): “Immigrant 
Key Workers: Their Contribution to 
Europe’s COVID-19 Response.” 
https://www.iza.org/publications/pp/155

Or. en
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Amendement 57
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een 
billijke behandeling van onderdanen van 
derde landen die legaal op het 
grondgebied van de EU verblijven;

Schrappen

Or. fr

Amendement 58
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een billijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen die legaal op het grondgebied van 
de EU verblijven;

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een billijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen die legaal op het grondgebied van 
de EU verblijven en benadrukt dat 
verwijzingen naar uitdagingen op de 
arbeidsmarkt niet in steun voor illegale 
migratie mogen uitmonden;

Or. en

Amendement 59
Samira Rafaela
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een billijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen die legaal op het grondgebied van 
de EU verblijven;

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een billijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen die legaal op het grondgebied van 
de EU verblijven; en dat ook inclusieve 
normen, gelijke kansen en gelijke 
behandeling moet omvatten;

Or. en

Amendement 60
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een billijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen die legaal op het grondgebied van 
de EU verblijven;

1. benadrukt dat de EU in 
overeenstemming met artikel 79 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet streven naar een 
migratiebeleid dat gericht is op een billijke 
en gelijke behandeling, alsook op 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, 
waaronder het salaris, van onderdanen 
van derde landen die in Europa verblijven;

Or. en

Amendement 61
France Jamet
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. vraagt dat immigratie de 
uitzondering wordt in plaats van de 
algemene regel om de 
onevenwichtigheden tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt weg te nemen; 
onderstreept dat een 
geboortebevorderingsbeleid op de lange 
termijn doeltreffender is en geen gevolgen 
heeft voor de cohesie en veiligheid van de 
Europese landen; herinnert eraan dat 
migratie eveneens moet worden 
beschouwd als een instrument voor de 
ontwikkeling van de armste landen door 
gebruik te maken van het concept van 
woon-werkverkeer; vraagt om voor legale 
migratie het grondbeginsel te hanteren 
dat personen louter naar het grondgebied 
van een Europees land komen om een 
nieuwe techniek of nieuwe vaardigheid 
aan te leren alvorens naar hun eigen land 
terug te keren;

Or. fr

Amendement 62
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat sommige onderdanen 
van derde landen uitsluitend ten behoeve 
van terbeschikkingstelling worden 
aangetrokken; benadrukt dat de 
gastlidstaat door de 
(her)terbeschikkingstelling van 
onderdanen van derde landen door de ene 
lidstaat in een andere lidstaat niet kan 
bepalen hoeveel onderdanen van derde 
landen in die lidstaat werken en om wie 
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het gaat; benadrukt tevens dat deze ter 
beschikking gestelde onderdanen van 
derde landen vaak in een kwetsbare 
positie verkeren, omdat hun 
werkvergunning aan de overeenkomst met 
hun werkgever gekoppeld is en zij 
daardoor voor hun werkvergunning 
afhankelijk zijn van hun werkgever;

Or. en

Amendement 63
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een gestructureerd 
immigratiebeleid al in het land van 
herkomst moet beginnen met 
taaltrainingen en cursussen over de 
waarden en de wettelijke grondslagen van 
het land van bestemming; onderstreept 
dat bureaucratische procedures erop 
gericht dienen te zijn om legale migranten 
de ruimte te bieden om hun potentieel te 
ontplooien;

Or. en

Amendement 64
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. herinnert aan de resolutie van het 
Europees Parlement van 19 juni 2020 
over Europese bescherming van 
grensoverschrijdende en seizoenarbeiders 
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in het kader van de COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 65
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. onderstreept dat er door de 
toenemende demografische veranderingen, 
een snel veranderende internationale en 
digitale omgeving op de arbeidsmarkt en 
de ongekende COVID-19-crisis veel vraag 
is naar werknemers uit bepaalde sectoren 
en beroepscategorieën;

Or. en

Amendement 66
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg; verzoekt 
de Commissie en de lidstaten beleid te 
bevorderen dat de bevordering van beleid 
omvat ter ondersteuning van de toegang 
van deze migranten en de erkenning van 
de arbeidskrachten uit deze specifieke 
sectoren en beroepscategorieën; dergelijk 
beleid moet ook de bevordering van 
tijdelijke legale arbeidsmigranten 
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omvatten;

Or. en

Amendement 67
France Jamet

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg; stelt vast 
dat de weinig aantrekkelijke lonen 
afbreuk doen aan deze beroepen en dat 
het doeltreffender zou zijn om de lonen te 
verhogen dan om gebruik te maken van 
immigratie;

Or. fr

Amendement 68
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg; 
benadrukt de noodzaak om 
hooggekwalificeerde arbeidskrachten aan 
te trekken die de lacunes in deze 
specifieke sectoren op de arbeidsmarkt 
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kunnen ondervangen;

Or. en

Amendement 69
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen, de 
vergrijzing van de bevolking en tekorten 
op de arbeidsmarkt onvermijdelijk een 
grotere vraag ontstaat naar 
arbeidsmigranten uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals huishoudelijk 
werk en de zorgsector;

Or. en

Amendement 70
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, José Manuel Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen en 
veranderingen op de arbeidsmarkt 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de 
(gezondheids)zorg, de IT-sector enz.;

Or. en

Amendement 71
Lukas Mandl
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals wiskunde, 
computerwetenschappen, 
natuurwetenschappen, software 
engineering, AI-technologie, alsook de 
sector van de ouderenzorg en langdurige 
zorg;

Or. en

Amendement 72
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals toerisme, 
gezondheidszorg, de bouw, de sector van 
de ouderenzorg en langdurige zorg;

Or. en

Amendement 73
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 2. benadrukt dat door de 
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demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de bouw, de 
landbouw, de sector van de ouderenzorg en 
langdurige zorg;

Or. en

Amendement 74
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg in 
sommige lidstaten;

Or. en

Amendement 75
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat door de 
demografische veranderingen 
onvermijdelijk een grotere vraag ontstaat 
naar werknemers uit bepaalde sectoren en 
beroepscategorieën, zoals de sector van de 
ouderenzorg en langdurige zorg;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en
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Amendement 76
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat een effectieve 
integratie van onderdanen van derde 
landen in de beroepsbevolking van de EU 
ongetwijfeld de lokale gemeenschappen 
zal steunen en een toegevoegde waarde 
voor de EU-landen zal hebben doordat de 
bestaande lacune qua vaardigheden en 
kennis wordt gevuld, zowel economische 
bedrijvigheid als groei wordt gegenereerd 
en de gastgemeenschappen een positieve 
impuls krijgen; herinnert eraan dat de 
huidige crisis heeft aangetoond dat op 
geen enkel beroep moet worden 
neergekeken en dat laaggeschoolde 
arbeidskrachten in hun beroepsgroep 
vaak een essentiële rol voor de 
maatschappij gaan spelen en in beleid en 
initiatieven voor integratie op de 
arbeidsmarkt niet onderschat mogen 
worden of dat hooggeschoolde 
onderdanen van derde landen daarin geen 
prioriteit moeten krijgen;

Or. en

Amendement 77
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de EU 
demografische uitdagingen in nauwe 
samenwerking met de lidstaten 
systematisch moet aanpakken en de 
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lidstaten moet aanmoedigen om met de 
nodige eerbiediging van het 
subsidiariteitsbeginsel 
langetermijnoplossingen te vinden door 
hun gezinsbeleid op demografische 
veranderingen af te stemmen, want een 
gedegen gezinsbeleid kan een concreet 
antwoord op demografische uitdagingen 
zijn;

Or. en

Amendement 78
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat problemen bij de 
erkenning van buitenlandse kwalificaties 
nog steeds een aanzienlijk obstakel 
vormen voor het vinden van een passende 
baan, wat de mobiliteit belemmert; 
benadrukt in dat verband het belang van 
wederzijdse erkenning van kwalificaties in 
de lidstaten; is verheugd over het 
voornemen van de Commissie om met een 
voorstel voor de herziening van de 
blauwekaartrichtlijn te komen;

Or. en

Amendement 79
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. constateert dat het bieden van 
stimulansen aan hooggeschoolde 
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migranten die de wetenschap en het 
onderzoek in Europa kunnen verrijken, 
kan bijdragen tot het bereiken van het 
doel van de Europese Unie om op het 
gebied van wetenschap en onderzoek een 
leiderschapsrol te vervullen;

Or. en

Amendement 80
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat er ook behoefte is 
aan regulering van tijdelijke 
arbeidsmigratie, waarbij niet alleen naar 
moet worden gekeken naar werk 
waarvoor een hoog opleidingsniveau 
vereist is, maar ook naar sectoren die een 
gemiddeld opleidingsniveau vergen;

Or. en

Amendement 81
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Europese instellingen 
om de discussie weer op te pakken en het 
eens te worden over de maximumtijd die 
asielzoekers moeten wachten voor ze de 
arbeidsmarkt op mogen, te weten dat deze, 
gerekend vanaf hun verzoek, van negen 
tot zes maanden moet worden 
teruggebracht, wat het integratieproces 



PE657.374v01-00 44/78 AM\1213377NL.docx

NL

aanzienlijk ten goede zou komen, evenals 
het welslagen daarvan;

Or. en

Amendement 82
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt de Commissie 
dringend een onderzoek te verrichten 
naar de algemene situatie op het gebied 
van de werkomstandigheden en de 
gezondheids- en 
veiligheidsomstandigheden van ter 
beschikking gestelde onderdanen van 
derde landen en seizoenarbeiders, met 
inbegrip van de rol van uitzendbureaus, 
aanwervende bureaus, andere 
tussenpersonen en onderaannemers, met 
het oog op het vaststellen van lacunes in 
de bescherming en de eventuele noodzaak 
van een herziening van het bestaande 
wetgevingskader, zoals het 
wetgevingskader voor gezondheid en 
veiligheid op het werk, Richtlijn 
2014/36/EU betreffende seizoenarbeiders 
en Richtlijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid, alsmede de 
pandemiebestendigheid ervan; benadrukt 
dat de lessen die zijn getrokken niet alleen 
geldig zijn voor de COVID-19-crisis, maar 
ook empirisch onderbouwde 
beleidsvorming moeten versterken om de 
tekortkomingen in de wetgeving van de 
EU en de lidstaten in tijden van crisis en 
in normale situaties aan te pakken;

Or. en
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Amendement 83
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt de behoefte aan een 
betere arbeidsbescherming voor 
migranten uit derde landen; verzoekt de 
lidstaten en de Europese Unie om voor 
alle werknemers, ongeacht hun situatie of 
plaats van herkomst, volledige sociale 
bescherming, minimumnormen voor 
fatsoenlijke huisvesting, toegang tot 
raadpleging en voorlichting over de 
toepasselijke arbeidsrechten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 84
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat moet worden 
verzekerd dat het verblijf van 
seizoenarbeiders en mobiele 
arbeidskrachten in overeenstemming is 
met het toepasselijke recht en dat lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten en van de rechten van 
arbeidskrachten worden voorkomen;

Or. en
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Amendement 85
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat de situatie voor 
mobiele werknemers niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met 
onaanvaardbare levensstandaarden en 
arbeidsnormen en een mogelijke schending 
van de mensenrechten;

Or. en

Amendement 86
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten; herinnert eraan dat 
werkvergunningen niet aan één bepaalde 
werkgever gekoppeld mogen zijn en dat 
het mogelijk moet zijn naar een andere 
werkgever, baan of sector over te stappen, 
met ruimte voor een periode van 
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werkloosheid om (eventueel met hulp) 
ander werk te zoeken;

Or. en

Amendement 87
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en slechte 
arbeidsnormen en een mogelijke schending 
van de mensenrechten; verzoekt de 
lidstaten toe te zien op gezonde 
leefomstandigheden en verblijfszekerheid 
en dat werkplekken in overeenstemming 
zijn met veiligheids- en 
gezondheidsnormen op het werk;

Or. en

Amendement 88
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
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overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten; benadrukt bovendien dat 
de interne markt en het vrije verkeer van 
werknemers moeten worden beschermd 
en dat er geen acties moeten worden 
ondernomen die deze tegenwerken;

Or. en

Amendement 89
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten, verlies van sociale 
zekerheid of op zijn minst een ongunstige 
versnippering daarvan;

Or. en

Amendement 90
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten; benadrukt de behoefte 
aan monitoring van de arbeidsnormen 
van deze werknemers;

Or. en

Amendement 91
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met onzekere leef- 
en arbeidsomstandigheden en een 
mogelijke schending van de 
mensenrechten;

Or. en

Amendement 92
Anne Sander
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers vaak 
terechtkomen in een situatie die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

3. benadrukt dat als de schijn van een 
tijdelijk verblijf wordt opgehouden, zoals 
in het geval van seizoenarbeiders of de 
ICT-sector, werknemers in een situatie 
kunnen terechtkomen die niet in 
overeenstemming is met het toepasselijke 
recht en de mobiliteitsbeginselen, hetgeen 
niet zelden gepaard gaat met lagere 
levensstandaarden en arbeidsnormen en 
een mogelijke schending van de 
mensenrechten;

Or. fr

Amendement 93
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt hoe belangrijk het is om 
de herziening van de blauwekaartrichtlijn 
weer in gang te zetten, zodat de EU een 
aantrekkelijke plaats wordt voor 
internationale talenten en Europese 
bedrijven de nodige competenties in huis 
kunnen halen om concurrerend te blijven; 
dringt er bij de lidstaten op aan om de 
blauwekaartregeling te gebruiken voor 
hooggeschoolde arbeidskrachten die in de 
EU werk komen zoeken en moedigt hen 
aan beleidslijnen voor de 
blauwekaartregeling uit te zetten om het 
makkelijker en aantrekkelijker te maken 
voor deze arbeidskrachten;

Or. en
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Amendement 94
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ELA zo snel mogelijk op volle 
kracht draait; benadrukt de noodzaak om 
relevante informatie over de rechten van 
werknemers en de plichten van 
werkgevers te verstrekken, ook ten 
behoeve van onderdanen van derde 
landen die in de EU werken; herinnert 
aan de taak van de ELA om gerichte 
inspecties van terbeschikkingstelling en 
zwartwerk te coördineren en te 
ondersteunen, ook in verband met 
werkende onderdanen van derde landen;

Or. en

Amendement 95
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de behoefte aan een 
betere arbeidsbescherming voor 
migranten uit derde landen; verzoekt de 
lidstaten en de Commissie om volledige 
sociale bescherming, minimumnormen 
voor huisvesting, toegang tot raadpleging 
en voorlichting over de toepasselijke 
arbeidsrechten te waarborgen;

Or. en
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Amendement 96
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. pleit voor een gemeenschappelijk 
Europees kader met gemeenschappelijke 
regels voor de bescherming en integratie 
van onderdanen van derde landen met 
verschillende achtergronden en situaties 
waarin de wettelijke status van niet-EU-
personen in de EU wordt geregeld en de 
rechten en plichten van niet-EU-
werknemers worden gewaarborgd; 
herinnert aan bestaande EU-richtlijnen, 
zoals de blauwekaartrichtlijn en de 
richtlijn betreffende seizoenarbeiders 
(2014/36/EU), die zijn geformuleerd om 
wettelijke kanalen te verschaffen, maar 
waarvan weinig gebruik wordt gemaakt 
en die niet aansluiten op de huidige 
context, vraag en behoeften; herinnert 
eraan dat EU-wetgeving de weg moet 
vrijmaken voor fatsoenlijke banen met 
volledige eerbiediging van het beginsel 
van gelijke behandeling en toegang tot 
arbeidsrechten voor iedereen;

Or. en

Amendement 97
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de bescherming te 
waarborgen van seizoenarbeiders die 
essentieel zijn voor strategische 
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economische sectoren in de EU en om 
duidelijke regels over hun rechten op te 
stellen; zij moeten erop kunnen rekenen 
dat ze dezelfde behandeling en 
bescherming krijgen als hun lokale 
collega’s;

Or. en

Amendement 98
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. herinnert aan de 
voorschriften ter bescherming van 
onderdanen van derde landen die in de 
richtlijn betreffende seizoenarbeiders 
(2014/36/EU) zijn neergelegd; wijst op de 
noodzaak om de controle van 
arbeidsnormen te verbeteren door 
minimumnormen voor arbeidsinspecties 
in de EU te stellen;

Or. en

Amendement 99
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. merkt op dat onderdanen 
van derde landen direct vanuit een derde 
land ter beschikking worden gesteld in 
een EU-lidstaat of vanuit de ene EU-



PE657.374v01-00 54/78 AM\1213377NL.docx

NL

lidstaat in een andere lidstaat door in de 
ene lidstaat een werkvergunning te 
verkrijgen vóór de terbeschikkingstelling 
in de tweede lidstaat; herinnert eraan dat 
Richtlijn 96/71/EU betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers, 
Richtlijn 2018/957 en 
handhavingsrichtlijn 2014/67/EU van 
toepassing zijn op de 
terbeschikkingstelling van onderdanen 
van derde landen binnen de EU; betreurt 
dat het sociaal acquis van de EU geen 
bescherming biedt aan onderdanen van 
derde landen die in de EU ter beschikking 
zijn gesteld; onderstreept dat de toename 
van ter beschikking gestelde onderdanen 
van derde landen in de EU op zich niet 
problematisch is, maar wel de 
zorgwekkende toename van gevallen van 
misbruik en uitbuiting en van 
schendingen van de rechten van 
arbeidskrachten in verband met deze 
bijzonder kwetsbare groep binnen de 
beroepsbevolking; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan meer 
werk te maken van het aanpakken van de 
uitbuiting van ter beschikking gestelde 
onderdanen van derde landen, zoals 
misbruikpraktijken via onderaanneming, 
uitzendbureaus, brievenbusfirma’s, 
schijnzelfstandigheid, 
pseudoterbeschikkingstelling en ter 
beschikking gestelde zwartwerkers;

Or. en

Amendement 100
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 sexies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 sexies. verzoekt de Commissie 
dringend een onderzoek te verrichten 
naar de algemene situatie op het gebied 
van de werkomstandigheden en de 
gezondheids- en 
veiligheidsomstandigheden van ter 
beschikking gestelde onderdanen van 
derde landen en seizoenarbeiders, met 
inbegrip van de rol van uitzendbureaus, 
aanwervende bureaus, andere 
tussenpersonen en onderaannemers, met 
het oog op het vaststellen van lacunes in 
de bescherming en de eventuele noodzaak 
van een herziening van het bestaande 
wetgevingskader, zoals het 
wetgevingskader voor gezondheid en 
veiligheid op het werk, Richtlijn 
2014/36/EU betreffende seizoenarbeiders 
en Richtlijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid, alsmede de 
pandemiebestendigheid ervan; benadrukt 
dat de lessen die zijn getrokken niet alleen 
geldig zijn voor de COVID-19-crisis, maar 
ook empirisch onderbouwde 
beleidsvorming moeten versterken om de 
tekortkomingen in de wetgeving van de 
EU en de lidstaten in tijden van crisis en 
in normale situaties aan te pakken;

Or. en

Amendement 101
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van gegevens 
en informatie met betrekking tot de 

4. benadrukt dat een betere 
coördinatie tussen de lidstaten 
noodzakelijk is voor een betere 
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toepassing van het Unierecht te zorgen 
door te voorzien in steun voor netwerken 
van deskundigen en onderzoek, en door 
middel van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten;

verzameling van gegevens en informatie 
teneinde voor een effectieve toepassing 
van het EU-migratiebeleid, met inbegrip 
van de verzameling van informatie over 
de vraag naar (gelijkwaardige) 
vaardigheden, en een consistente 
wetgeving te zorgen; benadrukt dat de 
verzameling van noodzakelijke gegevens 
ngo’s en verenigingen, deskundigen en de 
onderzoekswereld van hoognodige steun 
kan voorzien door middel van de 
presentatie van statistische gegevens in 
realtime;

Or. en

Amendement 102
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van gegevens 
en informatie met betrekking tot de 
toepassing van het Unierecht te zorgen 
door te voorzien in steun voor netwerken 
van deskundigen en onderzoek, en door 
middel van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
verzameling van gegevens, beste 
praktijken en informatie met betrekking tot 
de uitvoering en de inzet van onderdanen 
van derde landen op de Europese 
arbeidsmarkt te verbeteren; verzoekt de 
Commissie een grondig onderzoek te laten 
uitvoeren naar de trends ten aanzien van 
ter beschikking gestelde onderdanen van 
derde landen en benadrukt de mogelijke 
behoefte aan Europese of nationale 
beleidsmaatregelen, afhankelijk van de 
uitkomst van het onderzoek;

Or. en

Amendement 103
Samira Rafaela, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van gegevens 
en informatie met betrekking tot de 
toepassing van het Unierecht te zorgen 
door te voorzien in steun voor netwerken 
van deskundigen en onderzoek, en door 
middel van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten;

4. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de redenen te inventariseren 
waarom de EU niet zo aantrekkelijk is 
voor internationale talenten en daar iets 
aan te doen, en benadrukt dat het 
noodzakelijk is voor een betere 
verzameling van nauwkeurige en 
vergelijkbare gegevens en informatie met 
betrekking tot de toepassing van het 
Unierecht en tot de mobiliteit van 
onderdanen van derde landen binnen de 
EU te zorgen door te voorzien in steun 
voor netwerken van deskundigen en 
onderzoek, en door middel van de 
presentatie van statistische gegevens door 
de lidstaten; verzoekt de lidstaten en de 
Commissie ervoor te zorgen dat gegevens 
worden verzameld over de gevolgen van 
COVID-19 voor de legale arbeidsmigratie 
in de EU;

Or. en

Amendement 104
Lukas Mandl

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van gegevens 
en informatie met betrekking tot de 
toepassing van het Unierecht te zorgen 
door te voorzien in steun voor netwerken 
van deskundigen en onderzoek, en door 
middel van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van gegevens 
en informatie met betrekking tot de 
toepassing van het Unierecht te zorgen 
door te voorzien in steun voor netwerken 
van deskundigen en onderzoek, en door 
middel van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten; en dat we een 
beter beeld moeten krijgen van de 
verschillende doelgroepen gekwalificeerde 
arbeidskrachten, met name in sectoren 
waar lidstaten met een tekort aan de 
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nodige vaardigheden kampen;

Or. en

Amendement 105
Miriam Lexmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van gegevens 
en informatie met betrekking tot de 
toepassing van het Unierecht te zorgen 
door te voorzien in steun voor netwerken 
van deskundigen en onderzoek, en door 
middel van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten;

4. benadrukt dat het noodzakelijk is 
voor een betere verzameling van 
kwalitatieve en vergelijkbare gegevens en 
informatie met betrekking tot de toepassing 
van het Unierecht te zorgen door te 
voorzien in steun voor netwerken van 
deskundigen en onderzoek, en door middel 
van de presentatie van statistische 
gegevens door de lidstaten;

Or. en

Amendement 106
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om de 
werking van werkvergunningstrajecten te 
verbeteren om het migranten van buiten 
de EU makkelijker te maken om naar 
Europa te komen en om de eerbiediging 
van de rechten van werkende migranten 
en vluchtelingen af te dwingen; verzoekt 
de Commissie in dat verband om alle 
wervingsbureaus te reguleren, mogelijk 
via de Europese Arbeidsautoriteit;

Or. en
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Amendement 107
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt de noodzaak om de 
samenwerking en informatie-uitwisseling 
tussen de lidstaten te versterken, met 
name met betrekking tot de mobiliteit van 
onderdanen van derde landen binnen de 
EU, hetgeen zal helpen de volledige 
toegevoegde waarde aan te tonen en de 
uitvoering van de mobiliteitsregels van de 
EU te vergemakkelijken;

Or. pl

Amendement 108
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de noodzaak om 
bestaande proefprojecten inzake legale 
migratie in samenspraak met de 
vakbonden en andere organisaties die met 
arbeidsmigranten werken te versterken;

Or. en

Amendement 109
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt de noodzaak om 
een gunstigere omgeving voor de 
integratie en bescherming van de rechten 
van arbeidsmigranten te scheppen, 
ongeacht hun vaardigheden, salaris, 
immigratiestatus of nationaliteit, wat 
uiteindelijk tot een Europese migratiecode 
moet leiden;

Or. en

Amendement 110
Mounir Satouri

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt de noodzaak om 
bij het verlenen van subsidies in het kader 
van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid als voorwaarde te stellen 
dat de toepasselijke arbeidsnormen uit de 
relevante cao’s en de nationale en 
Europese sociale en arbeidswetgeving 
worden nageleefd;

Or. en

Amendement 111
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen 
onderdanen van de lidstaten en 

5. benadrukt dat een ongelijke 
behandeling van onderdanen van derde 
landen het vermogen van de EU om 
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onderdanen van derde landen tegen te 
gaan door een gelijke behandeling te 
waarborgen en maatregelen te nemen om 
uitbuiting van werknemers te bestrijden.

arbeidskrachten aan te trekken 
ondermijnt; verzoekt de lidstaten een 
effectieve naleving van 
gemeenschappelijke normen, 
arbeidswetten en -conventies te 
waarborgen om discriminatie en uitbuiting 
van werknemers te bestrijden;

Or. en

Amendement 112
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen en maatregelen 
te nemen om uitbuiting van werknemers te 
bestrijden.

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een volledig 
gelijke behandeling te waarborgen op de 
arbeidsmarkt en op de werkplek en bij de 
toegang tot socialezekerheidsstelsels en -
voordelen en maatregelen te nemen om 
uitbuiting van arbeidsmigranten te 
bestrijden, ongeacht hun 
immigratiestatus;

Or. en

Amendement 113
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen en maatregelen 

5. wijst erop dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een volledig 
gelijke behandeling te waarborgen, 
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te nemen om uitbuiting van werknemers te 
bestrijden.

bovenal op het gebied van 
werkgelegenheid, het recht om te staken 
en lid te worden van een vakbond, 
onmiddellijke toegang tot sociale 
bescherming en toegang tot openbare 
diensten, sociale bescherming en 
onderwijs, en maatregelen te nemen om 
uitbuiting van werknemers te bestrijden;

Or. en

Amendement 114
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen en maatregelen 
te nemen om uitbuiting van werknemers te 
bestrijden.

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen, bovenal op het 
gebied van werkgelegenheid, het recht om 
te staken en lid te worden van een 
vakbond, onmiddellijke toegang tot 
sociale bescherming en toegang tot 
openbare diensten en onderwijs, en 
maatregelen te nemen om uitbuiting van 
werknemers te bestrijden;

Or. en

Amendement 115
Jeroen Lenaers

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen 
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van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen en maatregelen 
te nemen om uitbuiting van werknemers te 
bestrijden.

dienstverleners, onderdanen van de 
lidstaten en onderdanen van derde landen 
tegen te gaan door een gelijke behandeling 
te waarborgen en maatregelen te nemen om 
uitbuiting van werknemers te bestrijden;

Or. en

Amendement 116
Anne Sander

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen en maatregelen 
te nemen om uitbuiting van werknemers te 
bestrijden.

5. benadrukt dat het noodzakelijk is 
oneerlijke concurrentie tussen onderdanen 
van de lidstaten en onderdanen van derde 
landen tegen te gaan door een gelijke 
behandeling te waarborgen en maatregelen 
te nemen om misbruik en uitbuiting van 
werknemers te bestrijden;

Or. fr

Amendement 117
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ELA zo snel mogelijk op volle 
kracht draait; benadrukt de noodzaak om 
relevante informatie over de rechten van 
werknemers en de plichten van 
werkgevers te verstrekken, ook ten 
behoeve van onderdanen van derde 
landen die in de EU werken; herinnert 
aan de taak van de ELA om gerichte 
inspecties van terbeschikkingstelling en 
zwartwerk te coördineren en te 
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ondersteunen, ook in verband met 
werkende onderdanen van derde landen;

Or. en

Amendement 118
Samira Rafaela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten mee te doen 
aan de proefprojecten inzake legale 
migratie die de Commissie in 2017 is 
gestart (COM(2017) 558 final over de 
uitvoering van de Europese 
migratieagenda) en de rol die legale 
migratie op de arbeidsmarkt kan spelen 
actief te bevorderen; verzoekt de 
Commissie erop toe te zien dat deze 
proefprojecten inclusief zijn en 
onderdanen van derde landen een gelijke 
behandeling en gelijke kansen bieden.

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat bestaande 
wetgeving, zoals Richtlijn 2009/52/EG 
inzake sancties tegen werkgevers, waarin 
maatregelen zijn vastgelegd om 
arbeidskrachten tegen misbruik en 
uitbuiting op het werk te beschermen, in 
alle EU-lidstaten moet worden nageleefd 
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en naar behoren moet worden uitgevoerd; 
benadrukt het belang van gelijke 
behandeling van alle arbeidskrachten, of 
zij nu onderdaan zijn van het eigen land, 
van een andere EU-lidstaat of van een 
derde land;

Or. en

Amendement 120
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt de noodzaak tot meer 
kansen voor reguliere migratie en voor 
economische migranten die in de EU 
willen komen werken, en tot handhaving 
van de eerbiediging van de 
minimumrechten, fatsoenlijke 
arbeidsnormen en het beginsel van gelijke 
behandeling voor alle arbeidskrachten, 
ongeacht hun migratiestatus, met inbegrip 
van minimumrechten bij de overgang van 
irreguliere naar reguliere tewerkstelling;

Or. en

Amendement 121
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt voor maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de kwalificaties 
van immigranten die legaal in de Unie 
verblijven voldoende verbeteren, opdat zij 
de vaardigheden verwerven die nodig zijn 
op de arbeidsmarkt waartoe zij toegang 
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willen krijgen, via opleidingsplannen om 
hun inzetbaarheid te bevorderen door te 
streven naar uitmuntendheid;

Or. es

Amendement 122
Abir Al-Sahlani, Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová, Atidzhe Alieva-Veli, 
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer hun best te doen om 
buitenlandse studenten die van een 
Europese universiteit afstuderen, in de 
EU te houden; benadrukt dat het de 
algehele aantrekkingskracht van de EU 
kan vergroten wanneer pas 
afgestudeerden over 
mobiliteitsmogelijkheden binnen de EU 
en een geldig visum voor werkzoekenden 
kunnen beschikken.

Or. en

Amendement 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat de EU-
verordeningen flexibel moeten blijven om 
rekening te houden met de specifieke 
omstandigheden van de afzonderlijke 
lidstaten, met inbegrip van hun 
arbeidsmarktsituatie en het gebruik van 
facultatieve clausules in richtlijnen;
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Or. pl

Amendement 124
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat verdere 
mogelijkheden voor arbeidsmobiliteit 
binnen de Unie wettelijk gewaarborgd 
dienen te worden;

Or. en

Amendement 125
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. wijst erop dat langzame en 
buitensporig bureaucratische procedures 
de toegang van vluchtelingen en 
asielzoekers tot de arbeidsmarkt kunnen 
benadelen, wat het risico vergroot dat zij 
na verloop van tijd vervallen tot 
zwartwerken en in kwetsbare situaties 
terechtkomen; wijst erop dat wanneer de 
verwerking van aanvragen tot 
internationale bescherming lang duurt en 
asielzoekers bij hun aankomst niet 
worden geregistreerd, dit niet alleen de 
tijdige en rechtmatige toegang van 
vluchtelingen en asielzoekers tot de 
arbeidsmarkt belemmert, maar ook de 
voorwaarden schept voor de ontwikkeling 
van zwartwerk en allerlei vormen van 
uitbuiting en misbruik;
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Or. en

Amendement 126
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de ELA zo snel mogelijk op volle 
kracht draait; benadrukt de noodzaak om 
relevante informatie over de rechten van 
werknemers en de plichten van 
werkgevers te verstrekken, ook ten 
behoeve van onderdanen van derde 
landen die in de EU werken; herinnert 
aan de taak van de ELA om gerichte 
inspecties van terbeschikkingstelling en 
zwartwerk te coördineren en te 
ondersteunen, ook in verband met 
werkende onderdanen van derde landen;

Or. en

Amendement 127
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de lidstaten op zich meer in 
te spannen om hun land aantrekkelijker 
te maken voor mobiel menselijk kapitaal 
op het internationale toneel, met inbegrip 
van investeerders en zakenmensen, die 
steeds meer worden beschouwd als 
waardevolle activa die moeten worden 
aangetrokken;

Or. pl
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Amendement 128
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om legale trajecten voor 
arbeidsmigratie verder uit te werken en 
daarbij rekening te houden met de vraag 
en de behoeften op de nationale 
arbeidsmarkt en extra aandacht te 
besteden aan beroepen waar een 
systematisch tekort aan arbeidskrachten 
bestaat;

Or. en

Amendement 129
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept hoe belangrijk het is 
legale migranten in de Unie relevante 
kansen te bieden om hun 
beroepsvaardigheden en mobiliteit in de 
EU te benutten.

Or. en

Amendement 130
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. dringt aan op gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen in alle 
beleidsmaatregelen en procedures in 
verband met de sociale inclusie en 
integratie van onderdanen van derde 
landen op de arbeidsmarkt, waarbij 
rekening moet worden gehouden met het 
feit dat vrouwen vaker dan mannen de 
verantwoordelijkheid dragen voor de zorg 
voor kinderen en oudere of anderszins 
afhankelijke familieleden; herinnert 
eraan dat het bieden van kwalitatieve, 
toegankelijke kinderopvang en 
zorgvoorzieningen voor andere 
afhankelijke familieleden, alsook flexibele 
arbeidsregelingen en de uitvoering van 
bestaande EU-wetgeving, zoals de 
richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven, voorbeelden zijn van 
manieren om de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor alle ouders en 
mantelzorgers te verbeteren en hun 
economische en sociale zelfredzaamheid 
te stimuleren;

Or. en

Amendement 131
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. is verheugd over 
initiatieven van de Commissie om 
economische en sociale partners bij 
elkaar te brengen om samen na te denken 
over integratie op de arbeidsmarkt; 
benadrukt dat het nodig is initiatieven als 
“Werkgevers verenigd voor integratie”, 
het “Europees partnerschap voor 
integratie” en de “Europese dialoog over 
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vaardigheden en migratie” voort te zetten 
om meer steun te genereren en meer 
inzicht te krijgen in de voordelen en 
valkuilen op het gebied van 
arbeidsmigratie; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten in dit verband om de 
dialoog over arbeidsmigratie met 
economische en sociale partners en 
andere belanghebbenden voort te zetten;

Or. en

Amendement 132
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. merkt op dat onderdanen 
van derde landen direct vanuit een derde 
land ter beschikking worden gesteld in 
een EU-lidstaat of vanuit de ene EU-
lidstaat in een andere lidstaat door in de 
ene lidstaat een werkvergunning te 
verkrijgen vóór de terbeschikkingstelling 
in de tweede lidstaat; herinnert eraan dat 
Richtlijn 96/71/EU betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers, 
Richtlijn 2018/957 en 
handhavingsrichtlijn 2014/67/EU van 
toepassing zijn op de 
terbeschikkingstelling van onderdanen 
van derde landen binnen de EU;

Or. en

Amendement 133
Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt de noodzaak om 
het bestaande erkenningssysteem van 
beroepskwalificaties tussen de EU-
lidstaten te verbeteren als 
randvoorwaarde voor het faciliteren van 
arbeidsmobiliteit.

Or. en

Amendement 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vestigt de aandacht op het 
probleem van mensen die onder hun 
opleidingsniveau werken; roept de 
lidstaten op om nauwer samen te werken 
inzake de wederzijdse erkenning van 
kwalificaties.

Or. pl

Amendement 135
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. benadrukt de voordelen van 
voorlichting over toegang tot de 
arbeidsmarkt en integratie; verzoekt dan 
ook het Europees kwalificatiekader voor 
de passende erkenning van buiten de 
Europese grenzen verworven 
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vaardigheden, competenties en 
kwalificaties te versterken; verzoekt de 
lidstaten tevens de bestaande 
vaardigheden en formele en niet-formele 
competenties, talenten en knowhow van 
migranten uit derde landen te erkennen, 
te valideren en te certificeren; 
onderstreept hoe belangrijk het is ervoor 
te zorgen dat alle onderdanen van derde 
landen, en in het bijzonder meisjes en 
vrouwen, jongeren en mensen met een 
achtergestelde achtergrond, toegang 
hebben tot formeel, informeel en niet-
formeel onderwijs en een leven lang 
leren;

Or. en

Amendement 136
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. onderstreept dat de 
toename van ter beschikking gestelde 
onderdanen van derde landen in de EU op 
zich niet problematisch is, maar wel de 
zorgwekkende toename van gevallen van 
misbruik en uitbuiting en van 
schendingen van de rechten van 
arbeidskrachten in verband met deze 
bijzonder kwetsbare groep binnen de 
beroepsbevolking;

Or. en

Amendement 137
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. verzoekt de Commissie de 
financiering van Skills Partnership-
projecten over arbeidsmigratie en inclusie 
onder de paraplu van het ESF+ en het 
AMIF te stimuleren;

Or. en

Amendement 138
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan meer werk te 
maken van het aanpakken van de 
uitbuiting van ter beschikking gestelde 
onderdanen van derde landen, zoals 
misbruikpraktijken via onderaanneming, 
uitzendbureaus, brievenbusfirma’s, 
schijnzelfstandigheid, 
pseudoterbeschikkingstelling en ter 
beschikking gestelde zwartwerkers;

Or. en

Amendement 139
Cindy Franssen, Loucas Fourlas, Maria Walsh, Dennis Radtke, Radan Kanev

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. benadrukt de noodzaak tot 
blijvende steun voor een leven lang leren, 
zowel voor burgers van EU-lidstaten als 
voor onderdanen van derde landen die in 
de Europese Unie wonen, zodat zij zich de 
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vaardigheden eigen kunnen maken die ze 
nodig hebben om bij te blijven op de 
arbeidsmarkt.

Or. en

Amendement 140
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. verzoekt de Europese 
instellingen om de gesprekken over de 
herziening van de blauwekaartrichtlijn 
onmiddellijk te hervatten en de situatie bij 
de Raad te deblokkeren;

Or. en

Amendement 141
Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. onderstreept dat 
onderdanen van derde landen die zwart 
werken in een bijzonder kwetsbare situatie 
verkeren zonder werkzekerheid of toegang 
tot sociale bescherming en risico op 
misbruik lopen; is van mening dat het 
voor onderdanen van derde landen die 
zwart werken extra lastig is om misbruik 
te melden, aangezien niet alleen hun 
baan, maar ook hun huis en 
verblijfsvergunning op het spel staan; 
verzoekt de ELA en de lidstaten om meer 
hun best te doen om zwartwerk aan te 
pakken en werkgevers effectief te dwingen 
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zich niet meer schuldig te maken aan 
uitbuiting, hun personeel te regulariseren 
en geen zwartwerkers meer in te zetten; 
pleit voor de invoering van een extra 
controlevoorziening tussen 
arbeidsinspecties en migratieautoriteiten 
om erop toe te zien dat de rechten van 
illegale arbeidsmigranten worden 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 142
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. wijst op het cruciale werk 
dat sociale partners, het maatschappelijk 
middenveld, lokale en regionale 
autoriteiten en vrijwilligersorganisaties 
hebben verzet om de empowerment en 
integratie van migranten van buiten de 
EU in de beroepsbevolking te steunen, 
alsook om arbeidsmigranten te 
informeren over met name hun rechten 
en plichten en de bescherming waarop zij 
recht hebben; pleit er ook voor deze 
belanghebbenden volledig te betrekken bij 
het beleidsvormingsproces;

Or. en

Amendement 143
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 octies. acht het belangrijk 
onderdanen van derde landen en 
institutionele autoriteiten de nodige 
trainingen over arbeidswetgeving, rechten 
en plichten aan te bieden, zodat 
migranten niet worden uitgebuit via 
zwartwerk en andere vormen van 
arbeidsuitbuiting of discriminatie op het 
werk;

Or. en

Amendement 144
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 nonies. onderstreept dat de 
toestand van de arbeidsmarkt in 
gastlanden een van de doorslaggevende 
factoren is voor een duurzame en 
succesvolle integratie van onderdanen 
van derde landen; is zich bewust van de 
variatie in leeftijdsgroepen, vaardigheden, 
kennis en achtergronden van deze 
personen; benadrukt dat de werkloosheid 
in de EU, in het bijzonder de 
jeugdwerkloosheid en de langdurige 
werkloosheid, in sommige landen en 
regio’s nog steeds alarmerend hoog is en 
dat de Commissie en de lidstaten 
beleidsmaatregelen en investeringen 
moeten blijven prioriteren die gericht zijn 
op het scheppen van kwaliteitsvolle banen 
voor de hele samenleving, met bijzondere 
nadruk op de meest kwetsbare personen, 
ongeacht hun situatie of de plaats waar ze 
geboren zijn; herinnert eraan dat 
maatregelen om kwalitatieve 
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werkgelegenheid voor iedereen te 
scheppen, actieve arbeidsmarkten en groei 
bevorderen en daarmee een positief effect 
hebben op het nationale bbp;

Or. en

Amendement 145
Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Brando Benifei, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 decies. herinnert eraan hoe 
belangrijk het is de integratiefondsen voor 
concrete integratiemaatregelen te 
benutten en dat het streven naar 
integratie op de arbeidsmarkt van 
onderdanen van derde landen moet 
worden weerspiegeld door meer belang te 
hechten aan het Europees Sociaal Fonds 
Plus; benadrukt dat de toewijzingen aan 
dit fonds ontoereikend zijn voor de grote 
uitdagingen en het aantal 
sleutelinitiatieven die uit dit fonds moeten 
worden gefinancierd en pleit dan ook voor 
investeringen en extra middelen.

Or. en


