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Amendement 1
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Visum 2

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de artikelen 9, 151, 152, 
153, 156, 157 en 162 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

– gezien de artikelen 9, 151, 152, 
153, 156, 157, 162 en 168 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU),

Or. en

Amendement 2
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de in 2015 tijdens de 
COP21 overeengekomen Overeenkomst 
van Parijs, meer bepaald de inleiding, 
waarin de partijen worden opgeroepen om 
bij de uitvoering van hun beleidslijnen en 
maatregelen “een rechtvaardige transitie 
voor de beroepsbevolking en [...] het 
scheppen van fatsoenlijk werk en 
hoogwaardige banen in overeenstemming 
met nationaal vastgestelde 
ontwikkelingsprioriteiten” en -strategieën 
te bevorderen,

Or. en

Amendement 3
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de IAO-verdragen, met 
name het Verdrag betreffende de 
arbeidsinspectie van 1947 (nr. 81),

– gezien de IAO-verdragen en -
aanbevelingen, met name het Verdrag 
betreffende de arbeidsinspectie van 1947 
(nr. 81), de eeuwfeestverklaring van de 
IAO (2019) en de IAO-richtsnoeren voor 
een rechtvaardige overgang naar een 
duurzame economie en samenleving voor 
iedereen,

Or. en

Amendement 4
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de IAO-richtsnoeren voor 
een rechtvaardige overgang naar een 
duurzame economie en samenleving voor 
iedereen van februari 2016,

Or. en

Amendement 5
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
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Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, dat op 
21 januari 2011 in de EU in werking is 
getreden, volgens Besluit 2010/48/EG van 
de Raad van 26 november 2009 
betreffende de sluiting door de Europese 
Gemeenschap van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap en gezien het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen,

Or. en

Amendement 6
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap,

Or. en

Amendement 7
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Visum 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van 
de Raad van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep 
(richtlijn gelijke behandeling in arbeid en 
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beroep),

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Visum 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 9
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Visum 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het voorstel van de 
Commissie voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
(COM(2008) 426 definitief) en het 
standpunt van het Parlement van 2 april 
2009 hierover1 bis,

_________________
1 bis PB C 137E van 27.5.2010, blz. 68.
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Or. en

Amendement 10
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de resolutie van het 
Europees Parlement van 19 juni 2020 
over Europese bescherming van 
grensoverschrijdende en seizoenarbeiders 
in het kader van de COVID-19-crisis,

Or. en

Amendement 11
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het verslag van de 
Commissie van 17 juni 2020 over de 
gevolgen van demografische 
veranderingen (COM(2020) 241 final),

Or. en

Amendement 12
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Visum 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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– gezien het advies van het Europees 
Comité van de regio’s van 18 januari 
2017 getiteld “Het antwoord van de EU op 
de demografische uitdaging” 
(2017/C017/08),

Or. en

Amendement 13
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Visum 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien zijn resolutie over Europese 
bescherming van grensoverschrijdende en 
seizoenarbeiders in het kader van de 
COVID-19-crisis (2020/2664(RSP)),

Or. en

Amendement 14
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Visum 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Amendement 15
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Visum 36 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het (herziene) Europees 
Sociaal Handvest en het Proces van 
Turijn, dat in 2014 werd gelanceerd met 
als doel het verdragsysteem van het 
Europees Sociaal Handvest binnen de 
Raad van Europa te versterken en het 
nauwer te laten aansluiten bij het recht 
van de Europese Unie,

Or. en

Amendement 16
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling een fundamentele 
doelstelling van de Europese Unie is; 
overwegende dat de sociale 
markteconomie gebaseerd is op twee 
elkaar aanvullende pijlers, namelijk de 
handhaving van mededinging en 
krachtige maatregelen op het gebied van 
sociaal beleid;

Schrappen

Or. en

Amendement 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma
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Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling een fundamentele 
doelstelling van de Europese Unie is; 
overwegende dat de sociale 
markteconomie gebaseerd is op twee elkaar 
aanvullende pijlers, namelijk de 
handhaving van mededinging en krachtige 
maatregelen op het gebied van sociaal 
beleid;

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling met het oog op het 
verwezenlijken van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties en het versterken van 
de uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten en de Overeenkomst van 
Parijs een fundamentele doelstelling van 
de Europese Unie is; overwegende dat de 
sociale markteconomie gebaseerd is op 
twee elkaar aanvullende pijlers, namelijk 
de handhaving van mededinging en 
krachtige maatregelen op het gebied van 
sociaal beleid die tot volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang 
moeten leiden;

Or. en

Amendement 18
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling een fundamentele 
doelstelling van de Europese Unie is; 
overwegende dat de sociale 
markteconomie gebaseerd is op twee elkaar 
aanvullende pijlers, namelijk de 
handhaving van mededinging en krachtige 
maatregelen op het gebied van sociaal 
beleid;

A. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling een fundamentele 
doelstelling van de Europese Unie is; 
overwegende dat de sociale 
markteconomie gebaseerd is op twee elkaar 
aanvullende pijlers, namelijk de 
handhaving van mededinging en krachtige 
maatregelen op het gebied van sociaal 
beleid die sociale rechtvaardigheid 
moeten waarborgen door negatieve 
resultaten bij te sturen en die sociale 
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bescherming moeten schragen;

Or. en

Amendement 19
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat in Europa en in 
de wereld een sterke en veronderstelde 
behoefte bestaat aan een transitie naar 
een duurzame winning van grondstoffen, 
minder CO2-uitstoot en een sterke 
milieubescherming teneinde de middelen 
van bestaan, veiligheid, gezondheid en 
welvaart van toekomstige generaties te 
beschermen, maar dat deze transitie 
ambitieuze hervormingen en andere 
prioriteiten vergt die maatschappelijke 
problemen kunnen veroorzaken en de 
sociale uitsluiting van armere geledingen 
van de maatschappij of achtergebleven 
regio’s kunnen verergeren;

Or. en

Amendement 20
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat duurzame 
ontwikkeling op drie pijlers berust, te 
weten de economische pijler, de sociale 
pijler en de ecologische pijler; 
overwegende dat duurzame ontwikkeling 
onder meer is gebaseerd op volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang; 
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overwegende dat dit een van de 
fundamentele doelstellingen van de 
Europese Unie is, zoals vastgelegd in 
artikel 3, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie (VEU); 
overwegende dat economische en 
ecologische duurzaamheid tot nu toe 
prioriteit hebben gekregen;

Or. en

Amendement 21
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat de transitie naar 
een stabiele en duurzame groene, 
milieuvriendelijke economie en sociale 
dimensie alleen haalbaar is als de 
publieke en private actoren met elkaar 
samenwerken, te weten door doortastende 
doelen te stellen en de flexibiliteit te 
waarborgen dat alle burgers en alle 
regio’s kunnen beschikken over de 
duurzame grondstoffen en 
energiebronnen die nodig zijn om de 
klimaatdoelstellingen van Europa na te 
streven;

Or. en

Amendement 22
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

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

Or. en

Amendement 23
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging A quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A quater. overwegende dat Europa 
zich gesteld ziet voor opkomende 
uitdagingen, zoals steeds grotere 
ongelijkheden tussen de generaties, 
minder maatschappelijke, 
gezondheidsgerelateerde, economische en 
ecologische kansen en bronnen, 
territoriale ongelijkheden en ongelijke 
toegang tot fundamentele sociale en 
gezondheidszorgvoorzieningen, 
werkgelegenheid, zakelijke kansen en 
sociale infrastructuur;

Or. en

Amendement 24
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A quinquies. overwegende dat het 
terugdringen van ongelijkheden een 
gedeelde verantwoordelijkheid van de EU 
en de lidstaten is; overwegende dat de 
lidstaten niet allemaal dezelfde fiscale 
ruimte hebben om ongelijkheden door 
overheidsbeleid en -investeringen terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 25
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging A sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A sexies. overwegende dat het 
terugdringen van ongelijkheden een 
gedeelde verantwoordelijkheid van de EU 
en de lidstaten is;

Or. en

Amendement 26
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging A septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A septies. overwegende dat 
ongelijkheden (qua inkomen en qua 
kansen) in de meeste lidstaten na de 
economische crisis van 2008 zijn 
toegenomen, wat zowel de duurzaamheid 
als de inclusiviteit van groei en sociale 
cohesie bemoeilijkt, en dat in deze context 
het streven naar het behalen van de EU-
streefdoelen voor 2020 lastig was;

Or. en
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Amendement 27
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A octies. overwegende dat onderzoek 
van Eurofound de complexiteit van de 
sociale dimensie in de Europese Unie 
aantoont en dat in dit onderzoek wordt 
voorgesteld het sociaal scorebord bij de 
Europese pijler van sociale rechten aan te 
vullen met extra indicatoren voor de 
kwaliteit van banen, sociale 
rechtvaardigheid, gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 28
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging A nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 29
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat ondanks 
de woorden “duurzaam” en “inclusief” bij 
de uitvoering van de Lissabonstrategie 
prioriteit werd gegeven aan groei boven de 
meeste andere doelstellingen;

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat deze 
strategie is uitgevoerd en gemonitord in 
de context van het Europees Semester 
(met het streven naar groei, 
concurrentievermogen en productiviteit 
als algemene doelen) en in een politieke 
context van afremming van 
overheidsbestedingen, schuldconsolidatie 
en bestrijding van begrotingstekorten; 
overwegende dat ondanks de woorden 
“duurzaam” en “inclusief” bij de uitvoering 
van de Lissabonstrategie prioriteit werd 
gegeven aan groei boven de meeste andere 
doelstellingen; overwegende dat gegevens 
erop wijzen dat de strategie wat de 
belangrijkste sociale doelstellingen betreft 
gemengde resultaten heeft opgeleverd; 
overwegende dat het gebrek aan 
vooruitgang bij het terugdringen van 
armoede en het vergroten van sociale 
inclusie aantoont dat 
socialezekerheidsstelsels niet veerkrachtig 
en degelijk genoeg zijn om sociale 
schokken tijdens crises op te vangen;

Or. en
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Amendement 30
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat 
ondanks de woorden “duurzaam” en 
“inclusief” bij de uitvoering van de 
Lissabonstrategie prioriteit werd gegeven 
aan groei boven de meeste andere 
doelstellingen;

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 31
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat 
ondanks de woorden “duurzaam” en 
“inclusief” bij de uitvoering van de 
Lissabonstrategie prioriteit werd gegeven 
aan groei boven de meeste andere 
doelstellingen;

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 32
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat 
ondanks de woorden “duurzaam” en 
“inclusief” bij de uitvoering van de 
Lissabonstrategie prioriteit werd gegeven 
aan groei boven de meeste andere 
doelstellingen;

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 33
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat 
ondanks de woorden “duurzaam” en 
“inclusief” bij de uitvoering van de 
Lissabonstrategie prioriteit werd gegeven 
aan groei boven de meeste andere 
doelstellingen;

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei;

Or. en

Amendement 34
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 

B. overwegende dat de Europa 2020-
strategie in 2010 werd gelanceerd ter 
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bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat ondanks 
de woorden “duurzaam” en “inclusief” 
bij de uitvoering van de Lissabonstrategie 
prioriteit werd gegeven aan groei boven de 
meeste andere doelstellingen;

bevordering van slimme, duurzame en 
inclusieve groei; overwegende dat bij de 
uitvoering van de Lissabonstrategie 
prioriteit werd gegeven aan groei boven de 
meeste andere doelstellingen;

Or. en

Amendement 35
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat een toereikend 
loon door de IAO is gedefinieerd als een 
loon waarmee een werknemer een 
minimale maar sociaal aanvaardbare 
levensstandaard kan genieten; 
overwegende dat bij diverse initiatieven 
betreffende toereikend loon het loon 
wordt berekend dat nodig is om een 
minimale levensstandaard te genieten, 
waarbij rekening wordt gehouden met 
diverse niveaus van staatssteun; 
overwegende dat een toereikend loon 
volgens deze berekeningen altijd 15-80 % 
hoger uitvalt dan het wettelijk verplichte 
minimumloon, zoals blijkt uit onderzoek 
van Eurofound;

Or. en

Amendement 36
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat C. overwegende dat 
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socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen omvatten; 
overwegende dat sociale dialoog en 
collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

socialezekerheidsstelsels een fatsoenlijk 
leven garanderen; overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen omvatten, 
en een sleutelrol spelen bij het bereiken 
van duurzame sociale ontwikkeling, het 
bevorderen van gelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid en het waarborgen van 
het recht op sociale bescherming zoals 
vastgelegd in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (1948); 
overwegende dat beleidsmaatregelen in 
verband met sociale bescherming cruciale 
onderdelen zijn van nationale 
ontwikkelingsstrategieën voor het 
terugdringen van armoede en 
kwetsbaarheid tijdens de levenscyclus en 
voor de ondersteuning van inclusieve en 
duurzame groei; overwegende dat sociale 
dialoog en collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 37
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen 
omvatten; overwegende dat sociale 
dialoog en collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg en sociale diensten 
omvatten;
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brengen;

Or. en

Amendement 38
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen 
omvatten; overwegende dat sociale dialoog 
en collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sterk moeten 
worden verbeterd door effectieve 
wetgevende maatregelen te nemen op 
gebieden als sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten, met speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen; overwegende dat 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandeling sleutelinstrumenten zijn 
voor werkgevers en vakbonden om eerlijke 
lonen en arbeidsomstandigheden tot stand 
te brengen die een volledige bescherming 
tegen armoede en sociale uitsluiting 
kunnen verzekeren;

Or. en

Amendement 39
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen omvatten; 
overwegende dat sociale dialoog en 

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, 
kinderopvang, langdurige zorg, 
huisvesting, werkgelegenheid, justitie en 
sociale diensten voor kwetsbare groepen 
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collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

omvatten; overwegende dat sociale dialoog 
en collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen omvatten; 
overwegende dat sociale dialoog en 
collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen en 
minderheden omvatten; overwegende dat 
sociale dialoog en collectieve 
onderhandeling sleutelinstrumenten zijn 
voor werkgevers en vakbonden om eerlijke 
lonen en arbeidsomstandigheden tot stand 
te brengen;

Or. en

Amendement 41
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 

C. overwegende dat 
socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
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diensten voor kwetsbare groepen 
omvatten; overwegende dat sociale dialoog 
en collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

diensten voor kansarme groepen omvatten; 
overwegende dat sociale dialoog en 
collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers 
en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen;

Or. en

Amendement 42
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat sociale dialoog 
en collectieve onderhandelingen 
essentiële instrumenten zijn voor de 
vaststelling van billijke lonen en 
arbeidsomstandigheden door werkgevers 
en vakbonden, en dat krachtige systemen 
voor collectieve onderhandelingen de 
veerkracht van de lidstaten in tijden van 
economische crises vergroten; 
overwegende dat samenlevingen met een 
sterk systeem voor collectieve 
onderhandelingen vaak meer welvaart en 
gelijkheid kennen; overwegende dat het 
recht om collectieve onderhandelingen te 
voeren een kwestie is die alle Europese 
werknemers aangaat en die cruciale 
gevolgen heeft voor de democratie en de 
rechtsstaat, onder meer de eerbiediging 
van fundamentele sociale rechten, en dat 
collectieve onderhandeling een Europees 
grondrecht is en dat de Europese 
instellingen er bij artikel 28 van het 
Handvest van de grondrechten toe 
verplicht zijn dit grondrecht te 
eerbiedigen; overwegende, in dit verband, 
dat beleidsmaatregelen die collectieve 
onderhandelingen en de positie van 
werknemers in stelsels voor loonvorming 
eerbiedigen, bevorderen en versterken een 
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cruciale rol vervullen bij de 
totstandkoming van hoogwaardige 
arbeidsvoorwaarden;

Or. en

Amendement 43
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 44
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat collectieve 
onderhandeling een sleutelinstrument is 
bij het bevorderen van de arbeidsrechten; 
overwegende dat uit gegevens van de 
OESO blijkt dat de afgelopen tientallen 
jaren zowel het aantal vakbonden als 
collectieve onderhandelingen aanzienlijk 
gedaald zijn; overwegende dat er sinds 
2000 in 22 van de 27 EU-lidstaten minder 
vaak collectieve onderhandelingen 
worden gevoerd; overwegende dat de 
kwaliteit van het werk en van de 
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werkomgeving gemiddeld hoger is in 
landen met goed georganiseerde sociale 
partners en veel collectieve 
overeenkomsten; overwegende dat 
collectieve onderhandelingen de 
arbeidsmarkt ten goede komen, mits breed 
en goed gecoördineerd toegepast;

Or. en

Amendement 45
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat collectieve 
onderhandelingen volgens Eurofound 
onder druk staan en de recessie van 2008 
tot een decentralisatie van collectieve 
onderhandelingen heeft geleid; 
overwegende dat naar schatting een op de 
zes werknemers in de EU onder een 
collectieve loonovereenkomst valt, maar 
dat het lastig is gedetailleerdere gegevens 
over collectieve onderhandelingen en 
collectieve overeenkomsten in de hele EU 
te verzamelen;

Or. en

Amendement 46
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat het 
gemiddelde vakbondslidmaatschap in de 
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Europese Unie volgens gegevens van het 
EVI rond de 23 % ligt, met grote 
onderlinge verschillen, variërend van 
74 % tot 8 %; overwegende dat het 
lidmaatschap van werkgeversorganisaties 
en de omvang van de markten die zij 
vertegenwoordigen, ook sterk 
uiteenlopen;

Or. en

Amendement 47
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat 
belastingen kunnen bijdragen tot het 
aanpakken van de uitdagingen waarmee 
ongelijkheid en sociale mobiliteit gepaard 
gaan; overwegende dat de progressiviteit 
van een belastingstelsel verwijst naar de 
manier waarop de belastingdruk van alle 
soorten belastingen onder de 
belastingplichtigen wordt verdeeld; 
overwegende dat er volgens een studie van 
de Commissie bewijs voorhanden is dat 
erop wijst dat de rol van fiscale 
herverdeling ter compensatie van de 
toenemende inkomensongelijkheid op de 
arbeidsmarkt de afgelopen jaren is 
afgezwakt, wat onder meer te wijten is aan 
een afgenomen algehele progressiviteit 
van belastingstelsels; overwegende dat 
progressieve belasting een noodzakelijk 
voorwaarde is om de algemene 
ongelijkheid terug te dringen en goed 
functionerende welvaartsstaten te 
financieren;

Or. en
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Amendement 48
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten;

D. overwegende dat sociale 
investeringen inhouden dat in mensen 
wordt geïnvesteerd teneinde hun 
levensomstandigheden te verbeteren en 
dat de belangrijkste beleidsterreinen voor 
sociale investering sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen omvatten; 
overwegende dat een doortimmerd sociaal 
beleid een grote bijdrage kan leveren tot 
duurzame ontwikkeling en groei, alsook 
tot de bescherming van mensen tegen 
armoede, en als economische stabilisator 
kan fungeren;

Or. en

Amendement 49
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten;

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen die een relevante toename 
in sociale investering vergen, sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, 
huisvesting, werkgelegenheid, justitie en 
sociale diensten omvatten, met speciale 
aandacht voor kwetsbare groepen;

Or. en
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Amendement 50
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten;

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg en 
sociale diensten omvatten;

Or. en

Amendement 51
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten;

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
voeding, onderwijs en opleiding, 
huisvesting, werkgelegenheid, justitie en 
sociale diensten voor kwetsbare groepen 
omvatten;

Or. en

Amendement 52
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement
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D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten;

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie, kwalitatieve gezondheidszorg en 
sociale diensten voor kansarme groepen 
omvatten;

Or. en

Amendement 53
Romana Tomc

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, 
justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten;

D. overwegende dat de belangrijkste 
beleidsterreinen voor sociale investering 
sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, langdurige zorg, huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen omvatten;

Or. en

Amendement 54
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat het aantal 
eenpersoonshuishoudens en 
alleenwonende ouderen toeneemt, dat 
eenpersoonshuishoudens een groter risico 
op armoede en sociale uitsluiting lopen en 
dat met name alleenwonende oudere 
vrouwen een hoger risico op armoede 
lopen dan alleenwonende oudere 
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mannen; overwegende dat 
eenoudergezinnen een hoog risico op 
armoede en achterstand lopen en moeite 
hebben om rond te komen omdat ze van 
één inkomen moeten leven en minder 
vaak een baan hebben; overwegende dat 
een toenemend aantal jonge volwassenen 
een beroep op hun ouders moeten doen 
om niet tot armoede te vervallen, terwijl 
29 % van alle huishoudens die uit drie 
generaties bestaan, risico op armoede 
loopt en 13 % een grote achterstand heeft;

Or. en

Amendement 55
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de toenemende 
levensduur en lage vruchtbaarheidscijfers 
in Europa tot een vergrijzende bevolking 
en een krimpende beroepsbevolking 
hebben geleid;

Or. en

Amendement 56
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging D ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D ter. overwegende dat de vernietiging 
van banen in koolstof- en energie-
intensieve sectoren naar verwachting 
verder zal oplopen ten gevolge van de 
groene transitie;
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Or. en

Amendement 57
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %, wat betekent dat op een 
willekeurige nacht ten minste 
700 000 mensen in de EU geen dak boven 
hun hoofd hebben; overwegende dat 
COVID-19 heeft aangetoond dat 
dakloosheid zowel een sociale crisis als 
een volksgezondheidscrisis is; 
overwegende dat ongeveer een vijfde van 
alle mensen in de EU een risico loopt om 
diep in de schulden te komen zitten en dat 
veel mensen niet van de sociale 
voorzieningen kunnen profiteren waar ze 
volgens hun nationale stelsel recht op 
hebben;

Or. en

Amendement 58
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

E. overwegende dat de Europese Unie 
haar streefdoel om in 2020 het aantal 
mensen dat een risico op armoede of 
sociale uitsluiting loopt met minimaal 
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20 miljoen terug te dringen, niet heeft 
gehaald; overwegende dat dakloosheid in 
de meeste lidstaten gedurende het 
afgelopen decennium gestaag is 
toegenomen met 70 %; overwegende dat 
het aantal mensen in de Unie dat een 
risico op armoede of sociale uitsluiting 
loopt, waarschijnlijk zal toenemen door de 
COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 59
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %; overwegende dat deze toename te 
wijten is aan een stijging van de 
huisvestingskosten en aanhoudende 
bezuinigingsmaatregelen waaronder het 
overheidsbeleid voor het terugdringen van 
dakloosheid te lijden had en waardoor 
ook sociale programma’s en 
voorzieningen werden teruggeschroefd;

Or. en

Amendement 60
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 



AM\1215162NL.docx 33/167 PE658.882v01-00

NL

70 %; 70 %, wat betekent dat op een 
willekeurige nacht ten minste 
700 000 mensen in de EU geen dak boven 
hun hoofd hebben; overwegende dat 
COVID-19 heeft aangetoond dat 
dakloosheid zowel een sociale crisis als 
een volksgezondheidscrisis is;

Or. en

Amendement 61
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

E. overwegende dat op een 
willekeurige nacht ten minste 
700 000 mensen in de EU geen dak boven 
hun hoofd hebben (buiten of in een 
nachtopvang moeten slapen); 
overwegende dat het aantal daklozen 
gedurende het afgelopen decennium is 
toegenomen met ongeveer 70 %;1 bis

_________________
1 bis 
https://www.feantsa.org/public/user/Reso
urces/resources/Rapport_Europe_2020_G
B.pdf

Or. en

Amendement 62
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Overweging E
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Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

E. overwegende dat op een 
willekeurige nacht ten minste 
700 000 mensen in de EU geen dak boven 
hun hoofd hebben (buiten of in een 
nachtopvang moeten slapen)1 bis, en dat dit 
gedurende het afgelopen decennium is 
toegenomen met ongeveer 70 %;

_________________
1 bis Feantsa, (2019). “The fourth overview 
of housing exclusion in Europe.” 
https://www.feantsa.org/en/report/2019/04
/01/the-fourth-overview-of-housing-
exclusion-in-europe-2019?bcParent=27 

Or. en

Amendement 63
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat dakloosheid in de 
meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

E. overwegende dat dakloosheid in 
sommige lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 
70 %;

Or. en

Amendement 64
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de Europese 
regio’s waar de meeste behoefte aan een 
duurzame transitie bestaat, over het 
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algemeen ook de regio’s zijn die veel 
armoede en exclusie kennen, die bij 
sociale indicatoren consistent in de 
onderste regionen staan en die de meeste 
investeringen en de grootste flexibiliteit 
nodig hebben om hun burgers de 
benodigde kansen te kunnen bieden;

Or. en

Amendement 65
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat wordt voorspeld 
dat een van de gevolgen van de COVID-
19-pandemie zal zijn dat de armoede zal 
toenemen; overwegende dat deze 
ontwikkeling een groter gevaar vormt 
voor vrouwen, ouderen, personen met een 
handicap en grote gezinnen;

Or. en

Amendement 66
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
arbeidsmarktpolarisatie naar verwachting 
verder zal toenemen en dat er naar 
verwachting meer hoger en lager 
gekwalificeerde banen zullen komen;

F. overwegende dat een op de vijf 
werknemers in de EU geen hoogwaardige 
baan heeft; overwegende dat 
arbeidsmarktpolarisatie en atypische 
arbeidsvormen naar verwachting de 
komende tien jaar verder zullen toenemen 
en dat er naar verwachting meer hoger en 
lager gekwalificeerde banen zullen komen; 
overwegende dat inkomens hierdoor nog 
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verder uit elkaar gaan lopen; 
overwegende dat de vraag op de 
arbeidsmarkt altijd het minst groot is 
geweest in het modale loonsegment, 
vooral tijdens de recessie en krimp op de 
arbeidsmarkt tussen 2008 en 2013, wat 
deels kwam door de verschuiving van 
productie- en bouwsectoren naar de 
dienstverlening; overwegende dat deze 
trend wellicht nog zal worden versterkt 
door de pandemie; overwegende dat 
laaggeschoold werk altijd onontbeerlijk 
zal zijn in een samenleving en dat het 
loon en de omstandigheden fatsoenlijk 
moeten zijn; overwegende dat 
digitalisering weliswaar kansen voor 
bijscholing kan scheppen, maar niet per 
se leidt tot betere arbeidsomstandigheden 
of tot nieuwe hoogwaardige banen voor 
iedereen;

Or. en

Amendement 67
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
arbeidsmarktpolarisatie naar verwachting 
verder zal toenemen en dat er naar 
verwachting meer hoger en lager 
gekwalificeerde banen zullen komen;

F. overwegende dat 
arbeidsmarktpolarisatie naar verwachting 
verder zal toenemen en dat er naar 
verwachting meer hoger en lager 
gekwalificeerde banen zullen komen; 
overwegende dat technologische 
veranderingen en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie de arbeidsmarkt 
ingrijpend zullen veranderen;

Or. en

Amendement 68
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
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Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat 
arbeidscontracten voor bepaalde tijd 
nauwelijks worden omgezet in vaste 
contracten; overwegende dat 60 % van 
alle werknemers onvrijwillig gevangen zit 
in een dienstverband voor bepaalde tijd; 
overwegende dat de omzettingscijfers met 
name laag zijn in landen waar contracten 
voor bepaalde tijd veel voorkomen;

Or. en

Amendement 69
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging F ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F ter. overwegende dat de 
participatiekloof tussen vrouwen en 
mannen op de arbeidsmarkt in 2019 
11,7 % bedroeg; overwegende dat dit 
verschil enorm hoge economische kosten 
met zich meebrengt voor de Europese 
Unie, te weten 320 miljard EUR per jaar, 
oftewel 2,37 % van het bbp van de EU;

Or. en

Amendement 70
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel
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Ontwerpresolutie
Overweging F quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F quater. overwegende dat onderzoek 
van Eurofound naar nieuwe 
arbeidsvormen aantoont dat opkomende 
en steeds belangrijkere arbeidsvormen, 
die afwijken van de traditionele 
verhoudingen tussen werkgever en 
werknemer en/of een eveneens niet-
traditionele invulling en patronen kennen, 
minder vaak gepaard lijken te gaan met 
sociale bescherming, sociale dialoog en 
collectieve onderhandelingen; 
overwegende dat in economisch moeilijke 
tijden ook vaker op dergelijke 
arbeidsvormen wordt teruggevallen en dat 
moet worden nagedacht over eventueel 
ingrijpen in de verwachte crisis op de 
arbeidsmarkt ten gevolge van de COVID-
19-pandemie;

Or. en

Amendement 71
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197; overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten; 
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overwegende dat de COVID-19-crisis 
volgens de Eurofound-enquête “Living, 
Working and COVID19” ingrijpende 
gevolgen heeft gehad op de arbeidsmarkt, 
te weten dat sinds het begin van de 
pandemie 8 % van alle werknemers en 
13 % van alle zelfstandigen zonder 
personeel werkloos is geworden; 
overwegende dat ook degenen die hun 
baan behielden de gevolgen van de crisis 
hebben ondervonden in de vorm van een 
aanzienlijke daling van hun arbeidsuren, 
met inkomensverlies, twijfels over de 
toekomst op de arbeidsmarkt en financiële 
onzekerheid tot gevolg;

_________________ _________________
7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 72
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt, wat neerkomt op 15 184 miljoen 
werkloze mannen en vrouwen in de EU, 
en dat het aantal werklozen in 
vergelijking met juni 2020 met 336 000 is 
gestegen; overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid is gestegen tot 17 % , 
wat neerkomt op 2,906 miljoen jonge 
werklozen in de EU, en dat de 
jeugdwerkloosheid in vergelijking met 
juni 2020 met 37 000 is gestegen; 
overwegende dat beide percentages naar 
verwachting verder zullen stijgen als 
gevolg van COVID-197;

_________________ _________________
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7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 73
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197; overwegende dat de huidige generatie 
jongeren ongekend zwaar door de 
pandemie wordt getroffen doordat 
onderwijsinstellingen worden gesloten en 
beroepsopleidingen, stageplaatsen en 
leerlingplaatsen worden onderbroken;

_________________ _________________
7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 74
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt, waaronder vooral vrouwen en 
arbeidskrachten met laaggeschoold 
werk1 bis, en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
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verder zal stijgen als gevolg van de zich 
ontvouwende effecten van COVID-197 , 
die tot nog grotere verstoringen van de 
vraag kunnen leiden en de Europese 
arbeidsmarkt langdurig negatief kunnen 
beïnvloeden;

_________________ _________________
1 bis OESO, “Employment Outlook 2020”.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 75
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197; overwegende dat het 
werkloosheidspercentage in de eurozone 
naar verwachting zal stijgen van 7,5 % in 
2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke 
verschillen tussen de lidstaten;

_________________ _________________
7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 76
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197, terwijl sommige lidstaten het goede 
voorbeeld geven bij de aanpak van 
jeugdwerkloosheid;

_________________ _________________
7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 77
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen in de wetenschap dat 
jongeren mogelijk het hardst worden 
getroffen door de COVID-19-crisis7;

_________________ _________________
7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 78
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Overweging G
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Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197;

G. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage meer dan 7 % 
bedraagt en de jeugdwerkloosheid is 
gestegen tot 17 % en naar verwachting 
verder zal stijgen als gevolg van COVID-
197; overwegende dat er grote verschillen 
tussen de lidstaten bestaan;

_________________ _________________
7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 
2020.

Or. en

Amendement 79
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis onevenredig veel gevolgen heeft 
voor de positie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en in de samenleving, 
aangezien 26,5 % van alle vrouwen 
onzeker werk heeft en 60 % van alle 
vrouwen in deeltijd werkt met een flexibel 
contract (volgens cijfers van het EIGE); 
overwegende dat vrouwen meestal minder 
verdienen dan mannen en hun banen 
minder zeker zijn;
overwegende de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties van de agenda 2030, 
met name doelstelling vijf inzake 
gendergelijkheid en doelstelling acht 
inzake eerlijk werk en economische groei;

Or. en
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Amendement 80
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat 63 % van alle 
jonge Romani (in de leeftijdsgroep 16-
24 jaar) niet bezig is met een opleiding of 
geen baan heeft1 bis en dat slechts 43 % 
van alle Romani (in de leeftijdsgroep 20-
64 jaar) een betaalde baan heeft, waarvan 
29 % vrouw en 56 % man1 ter;
_________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
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9DC0406&from=FR
1 ter https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
9DC0406&from=FR

Or. en

Amendement 82
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het totale aantal 
mensen van werkende leeftijd (in de 
leeftijdsgroep 15-64 jaar) tussen 2005 en 
2030 met 20,8 miljoen teruggelopen zal 
zijn aangezien de babyboomers dan met 
pensioen gaan;

Or. en

Amendement 83
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het aantal 
inactieve jongeren sinds 2013 in de 
meeste lidstaten stabiel is gebleven of zelfs 
is toegenomen en dat ook de genderkloof 
tussen degenen zonder scholing, werk of 
stage breder is geworden;

Or. en

Amendement 84
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Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het 
werkloosheidspercentage onder personen 
met een handicap bijna twee keer hoger 
ligt dan dat van de algemene bevolking, 
dat wil zeggen 17,1 % tegenover 
10,2 %1 bis, en dat de werkloosheid van 
personen met een handicap langer duurt, 
ongeacht de kwalificaties;
_________________
1 bis EU SILC 2017

Or. en

Amendement 85
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G ter. overwegende dat het aantal 
hoogbejaarden (vanaf 80 jaar) tussen 
2010 en 2030 met 57,1 % zal stijgen, wat 
ingrijpende gevolgen heeft voor het 
socialezekerheidsstelsel;

Or. en

Amendement 86
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

G quater. overwegende dat ouderen 
het hoogste risico lopen om geen toegang 
tot internet en moderne technologieën te 
hebben en dientengevolge een hoger 
risico op (digitale) exclusie lopen;

Or. en

Amendement 87
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G quinquies. overwegende dat de 
bestrijding van de werkloosheid van zowel 
jongeren als ouderen een van de grootste 
uitdagingen van de regio’s in de EU is;

Or. en

Amendement 88
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging G sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G sexies. overwegende dat 
plattelands- en perifere gebieden zwaar 
getroffen zijn door de demografische 
veranderingen;

Or. en

Amendement 89
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht;

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht en daarmee de behoefte aan 
strengere regulering, efficiëntere 
monitoring en effectievere handhaving 
van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, 
huisvesting en gezondheid en veiligheid 
op het werk; overwegende dat de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid voor dit doel 
moet worden verbeterd;

Or. en

Amendement 90
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht;

H. overwegende dat de COVID-19-
crisis schendingen van de rechten van 
grens- en seizoensarbeiders en de 
onzekerheid van hun situatie aan het licht 
heeft gebracht, met verre van voldoende 
coördinatie van sociale bescherming en 
sociale zekerheid;

Or. en

Amendement 91
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea, 
Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht;

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens-, 
grensoverschrijdende en seizoensarbeiders 
aan het licht heeft gebracht, alsook 
problemen betreffende de fiscale en 
socialezekerheidscoördinatie voor 
telewerkers;

Or. en

Amendement 92
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht;

H. overwegende dat de crisis aan het 
licht heeft gebracht met welke problemen 
grens- en seizoensarbeiders te maken 
kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 93
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht;

H. overwegende dat de crisis aan het 
licht heeft gebracht met welke problemen 
grens- en seizoensarbeiders te maken 
kunnen krijgen;

Or. en

Amendement 94
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders aan het licht heeft 
gebracht;

H. overwegende dat de crisis 
schendingen van de rechten van grens- en 
seizoensarbeiders duidelijker aan het licht 
heeft gebracht;

Or. en

Amendement 95
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat vrouwen meer 
dan mannen worden getroffen door de 
problemen ten gevolge van de COVID-19-
pandemie vanwege de sectoren waarin zij 
vooral werkzaam zijn en de zorg die zij 
voor ouderen en kinderen hebben die hun 
nog steeds bijzonder zwaar valt;

Or. en

Amendement 96
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis;

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis; overwegende dat vele 



AM\1215162NL.docx 51/167 PE658.882v01-00

NL

personen met een handicap en vele 
ouderen het slachtoffer zijn geworden van 
onvoldoende preventie in instellingen 
voor langdurige zorg en van het lang 
verwaarloosde de-
institutionaliseringsproces waardoor 
instellingen voor langdurige zorg in het 
bijzonder kwetsbaar waren voor de 
verspreiding van het virus;

Or. en

Amendement 97
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis;

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis; overwegende dat zij 
waarschijnlijk onevenredig zwaar 
getroffen worden, dat zij bijzondere 
hulpbehoeften hebben die bij alle 
tegenmaatregelen voor de pandemie 
meteen moeten worden meegenomen en 
dat onderzoek aantoont dat zij meer risico 
lopen op problemen met hun mentale 
gezondheid dan de rest van de bevolking;

Or. en

Amendement 98
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis; overwegende dat de 
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COVID-19-crisis; COVID-19-crisis de al hardnekkige 
sociale segregatie en discriminatie van 
personen met een handicap heeft 
verergerd;

Or. en

Amendement 99
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis;

I. overwegende dat personen met een 
handicap en ouderen bijzonder vatbaar zijn 
voor de COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 100
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis;

I. overwegende dat personen met een 
handicap en ouderen bijzonder vatbaar zijn 
voor de COVID-19-crisis;

Or. en

Amendement 101
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement
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I. overwegende dat personen met een 
handicap bijzonder vatbaar zijn voor de 
COVID-19-crisis;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  

Or. en

Amendement 102
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat onderzoek op 
basis van de Europese enquête naar de 
arbeidsomstandigheden uit 2015 aantoont 
dat telewerkers in vergelijking met 
werknemers die op een bedrijfslocatie 
werken twee keer zo vaak langer werken 
dan de 48 uur die in het EU-recht is 
vastgelegd en tussen elke werkdag minder 
dan 11 uur rusten; overwegende dat bijna 
30 % van deze telewerkers aangeeft dat ze 
elke dag of meerdere keren per week ook 
in hun vrije tijd werken, terwijl dat voor 
werknemers op kantoor minder dan 5 % 
is; overwegende dat telewerkers ook een 
groter risico lopen op werkgerelateerde 
stress, slaapstoornissen en problemen bij 
het vinden van het juiste evenwicht tussen 
hun verantwoordelijkheden op het werk 
en bij hun gezin;

Or. en

Amendement 103
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de crisis tot meer 
armoede in de steden heeft geleid (de 
zogeheten nieuwe arme stadsbewoners, 
onder wie freelancers, zelfstandigen, 
jongeren enz.), waardoor meer 
huishoudens met een modaal inkomen 
worden getroffen en nieuwe risicogroepen 
voor armoede zijn ontstaan, en de 
territoriale ongelijkheden nog verder 
heeft vergroot en de sociale 
achterstanden en ongelijke toegang tot 
openbare voorzieningen heeft verergerd, 
waardoor vaker lokaal een beroep op de 
sociale voorzieningen en sociale 
infrastructuur wordt gedaan terwijl de 
lokale begrotingen in deze tijden al zo 
onder druk staan;

Or. en

Amendement 104
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de COVID-19-
crisis heeft aangetoond hoe belangrijk 
digitale vaardigheden zijn en dat deze 
vaardigheden constant moeten worden 
aangescherpt, onder meer in het 
onderwijs door apparatuur te verstrekken 
om afstandsonderwijs bij leerlingen thuis 
en in onderwijsinstellingen mogelijk te 
maken;

Or. en

Amendement 105
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea
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Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat bij de bepaling en 
de uitvoering van elk beleid en elk 
optreden van de Unie een hoge mate van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid moet worden gewaarborgd;

Or. en

Amendement 106
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat deze pandemie in 
het bijzonder ouderen heeft getroffen en 
soms hun al bestaande isolement heeft 
verergerd;

Or. en

Amendement 107
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat overeenkomstig 
artikel 151 van het VWEU, de Unie en de 
lidstaten zich, indachtig sociale 
grondrechten zoals vastgelegd in het op 
18 oktober 1961 te Turijn ondertekend 
Europees Sociaal Handvest en in het 
Gemeenschapshandvest van de sociale 
grondrechten van de werkenden van 
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1989, ten doel stellen de bevordering van 
de werkgelegenheid, de gestage 
verbetering van de levensomstandigheden 
en de arbeidsvoorwaarden, zodat de 
onderlinge aanpassing daarvan op de weg 
van de vooruitgang wordt mogelijk 
gemaakt, alsmede een adequate sociale 
bescherming, de sociale dialoog, de 
ontwikkeling van de menselijke 
hulpbronnen om een duurzaam hoog 
werkgelegenheidsniveau mogelijk te 
maken, en de bestrijding van uitsluiting;

Or. en

Amendement 108
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat de crisis 
tot meer armoede in de steden leidt, 
waardoor nieuwe risicogroepen voor 
armoede ontstaan, en de territoriale 
ongelijkheden nog verder worden 
vergroot en de sociale achterstanden in 
achtergestelde stedelijke gebieden en 
ongelijke toegang tot openbare 
voorzieningen worden verergerd, 
waardoor vaker lokaal een beroep op de 
sociale voorzieningen en sociale 
infrastructuur wordt gedaan terwijl de 
gemeentebegrotingen in deze tijden al zo 
onder druk staan;

Or. en

Amendement 109
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

-1. is ervan overtuigd dat duurzame 
ontwikkeling diep in het Europese project 
en de Europese waarden is geworteld; is 
vastbesloten de VN-agenda 2030 en de 
bijbehorende zeventien 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen uit 
te voeren;

Or. en

Amendement 110
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte 
en circulaire economie die hand in hand 
moet gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van 
mening dat deze herstelperiode de tijd 
moet zijn voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

Schrappen

Or. en

Amendement 111
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Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van 
mening dat deze herstelperiode de tijd 
moet zijn voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

1. benadrukt dat de EU zich voor drie 
transities gesteld ziet: de transitie naar een 
koolstofarme, klimaatneutrale, 
hulpbronnenefficiënte en circulaire 
economie, alsook de digitale transformatie 
en demografische achteruitgang; 
waarschuwt dat deze drievoudige transitie 
niet standaard sociaal inclusief is; is van 
mening dat sociale duurzaamheid een 
fundamentele voorwaarde is voor eerlijke 
en inclusieve groene, digitale en 
demografische transities; benadrukt dat 
deze drievoudige transitie hand in hand 
moet gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
deze herstelperiode de tijd moet zijn voor 
hervormingen op basis van solidariteit, 
integratie, sociale rechtvaardigheid, een 
eerlijke verdeling van welvaart, 
gendergelijkheid, hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

Or. en

Amendement 112
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
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gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei; 
benadrukt dat de behoeften van ouderen 
ook een belangrijke factor bij de 
hervormingen moet zijn en dat beslist 
rekening moet worden gehouden met de 
verschillen in de situatie in steden en 
plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 113
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei; 
benadrukt dat bij deze door de Europese 
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Unie ingezette transitie niemand mag 
achterblijven en dat alle regio’s daarbij 
moeten worden begeleid, met inbegrip van 
de plattelandsgebieden;

Or. en

Amendement 114
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een volledig op 
hernieuwbare energie gebaseerde, 
hulpbronnenefficiënte, klimaatneutrale en 
circulaire economie die het hoogste niveau 
van sociale rechtvaardigheid moet 
waarborgen en welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie moet vergroten; is 
van mening dat het doel om de hoogste 
niveaus van sociale rechtvaardigheid en 
ecologische duurzaamheid te behalen een 
fundamentele voorwaarde is voor eerlijke, 
effectieve en inclusieve digitale en groene 
transities; is van mening dat deze 
herstelperiode de tijd moet zijn voor 
hervormingen op basis van solidariteit, 
integratie, sociale rechtvaardigheid, een 
eerlijke verdeling van welvaart, 
gendergelijkheid, hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige en 
stabiele arbeidsplaatsen en duurzame 
ontwikkeling;

Or. en

Amendement 115
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is eveneens 
van mening dat deze processen 
ongelijkheden alleen kunnen 
terugdringen wanneer ze verankerd zijn 
in een transitie die sociale kansen biedt en 
sociale welvaart schept; benadrukt dat 
sociale rechtvaardigheid, fatsoenlijk werk 
met een toereikend loon, gelijke kansen, 
eerlijke mobiliteit en degelijke 
socialezekerheidsstelsels essentiële 
elementen in de rechtvaardige transitie 
naar een duurzaam en sociaal Europa 
zijn;

Or. en

Amendement 116
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer groei, welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
concurrentievermogen, gelijkheid en 
inclusie; is van mening dat sociale 
duurzaamheid belangrijk is voor eerlijke 
en inclusieve digitale en groene transities; 
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dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

is van mening dat deze herstelperiode ook 
ruimte moet bieden voor hervormingen die 
gericht zijn op solidariteit, integratie, 
sociale rechtvaardigheid, een eerlijke 
verdeling van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels en volwaardige 
arbeidsplaatsen; herhaalt het belang van 
concurrentievermogen en economische 
groei om welvaart mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 117
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode moet worden 
aangegrepen om oude maatschappelijke 
en economische problemen te boven te 
komen door hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

Or. en

Amendement 118



AM\1215162NL.docx 63/167 PE658.882v01-00

NL

Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte 
en circulaire economie die hand in hand 
moet gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van 
mening dat deze herstelperiode de tijd 
moet zijn voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

1. maakt zich zorgen dat de COVID-
19-crisis miljoenen arbeidskrachten hun 
baan zal kosten; is van mening dat de 
uitvoering van de Europese Green Deal 
de economische en sociale crisis in 
Europa erger zal maken; is dan ook van 
mening dat de klimaatdoelstellingen van 
de Europese Green Deal moeten worden 
bijgesteld om meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie te kunnen bereiken; 
is van mening dat deze herstelperiode de 
tijd moet zijn voor structurele 
economische hervormingen met het oog op 
volwaardige arbeidsplaatsen en duurzame 
groei, die voorwaarden zijn voor 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement 119
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 

1. benadrukt dat de EU is begonnen 
aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en 
circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale 
vooruitgang, veiligheid, welvaart, 
gelijkheid en inclusie; is van mening dat 
sociale duurzaamheid een fundamentele 
voorwaarde is voor eerlijke en inclusieve 
digitale en groene transities; is van mening 
dat deze herstelperiode de tijd moet zijn 
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voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling 
van welvaart, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

voor hervormingen op basis van 
solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, gendergelijkheid, 
hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei;

Or. en

Amendement 120
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. merkt op dat de groene, digitale en 
demografische transities de Europese 
regio’s, sectoren, arbeidskrachten en 
bevolkingsgroepen op verschillende 
manieren raken; benadrukt dat de 
drievoudige transitie aanzienlijke 
bijscholing en een herverdeling van de 
arbeid vereist en vraagt zich dan ook af 
hoe het zit met de eerlijke verdeling van 
de potentiële kosten en risico’s op het 
gebied van werkgelegenheid en de sociale 
dimensie; benadrukt dat de nadelige 
gevolgen van het bereiken van 
klimaatneutraliteit voor de 
werkgelegenheid vooral voelbaar zullen 
zijn in de kolen-, koolstof- en energie-
intensieve regio’s die afhankelijk zijn van 
sectoren die het roer moeten omgooien, 
zoals extractieve bedrijven (antraciet, 
bruinkool, turf of oliehoudende leisteen) 
en de bijbehorende energieopwekking, en 
koolstofintensieve bedrijven (productie 
van aluminium, cement, staal, kunstmest 
of papier);

Or. en
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Amendement 121
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat een sociaal Europa 
bovenal een internationaal concurrerend 
Europa moet zijn; benadrukt dat het in 
een wereld waar de internationale 
concurrentie alsmaar groter wordt alleen 
mogelijk is om alle Europese burgers 
meer banen en sociale zekerheid te bieden 
wanneer de EU ervoor zorgt dat de Unie 
en de bedrijven die hier opereren 
concurrerend blijven;

Or. en

Amendement 122
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. is van mening dat deze 
herstelperiode de tijd moet zijn voor 
hervormingen op basis van solidariteit, 
integratie, sociale rechtvaardigheid, een 
eerlijke verdeling van welvaart, 
gendergelijkheid, hoogwaardige openbare 
socialezekerheidsstelsels, volwaardige 
arbeidsplaatsen en duurzame groei – een 
model dat gelijkheid en sociale 
bescherming waarborgt, rekening houdt 
met de behoeften van kwetsbare groepen, 
participatie en burgerschap voorstaat en 
de levensstandaard voor iedereen 
verbetert; is van mening dat dit de beste 
manier is na deze crisis een EU over te 
houden die duurzamer, veerkrachtiger en 
eerlijker is voor de volgende generatie;
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Or. en

Amendement 123
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie;

Schrappen

Or. en

Amendement 124
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie;

Schrappen
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Or. en

Amendement 125
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie;

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie; benadrukt dat 
de nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa gestoeld moet zijn op een bestuur 
op verschillende niveaus, waarbij de 
lokale overheden op een zinvolle manier 
worden betrokken bij alle beleidsterreinen 
waar zij directe of gedeelde bevoegdheid 
hebben, en dat moet worden 
voortgebouwd op het model van de 
partnerschappen van de stedelijke agenda 
uit het Pact van Amsterdam, waarbij een 
geregelde en directe dialoog moet 
plaatsvinden met gemeentelijke 
gezagsdragers en vertegenwoordigers van 
lokale gemeenschappen over de volledige 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten en over het versterken van 
het sociale Europa;

Or. en

Amendement 126
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie;

2. benadrukt dat de weg naar een 
duurzaam, eerlijk en inclusief sociaal 
Europa een sterke en gemeenschappelijke 
inzet voor het verwezenlijken van de VN-
agenda 2030 en voor de uitvoering en 
praktische toepassing van de beginselen 
en rechten van de Europese pijler van 
sociale rechten vergt; benadrukt dat er een 
ambitieuze politieke agenda met 
identificeerbare, duidelijke en verplichte 
doelen en indicatoren voor sociale 
duurzaamheid moet worden ontworpen; 
wijst erop dat de volgende sociale top van 
de EU, gepland voor mei 2021 in Porto, de 
perfecte gelegenheid zou zijn om deze 
agenda op het hoogste politieke niveau aan 
te nemen door de leiders van de 27 
lidstaten en van de Europese Raad, het 
Europees Parlement en de Europese 
Commissie; verzoekt de sociale partners 
bij dit proces te betrekken;

Or. en

Amendement 127
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 

2. is van mening dat de behoefte aan 
sterke sociale en gezondheidszorgstelsels 
in de lidstaten door de COVID-19-crisis 
aan het licht is gebracht;
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de Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie;

Or. en

Amendement 128
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie;

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen;

Or. en

Amendement 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
haalbare, duurzame, duidelijke en 
verplichte doelen en indicatoren voor 
sociale duurzaamheid moet worden 
ontworpen; wijst erop dat de volgende 
sociale top van de EU, gepland voor mei 
2021 in Porto, de perfecte gelegenheid zou 
zijn om deze agenda op het hoogste 
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door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie;

politieke niveau aan te nemen door de 
leiders van de 27 lidstaten en van de 
Europese Raad, het Europees Parlement en 
de Europese Commissie;

Or. en

Amendement 130
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees Parlement 
en de Europese Commissie;

2. benadrukt dat er een ambitieuze 
politieke agenda met identificeerbare, 
duidelijke en verplichte doelen en 
indicatoren voor sociale duurzaamheid 
moet worden ontworpen; wijst erop dat de 
volgende sociale top van de EU, gepland 
voor mei 2021 in Porto, de perfecte 
gelegenheid zou zijn om deze agenda op 
het hoogste politieke niveau aan te nemen 
door de leiders van de 27 lidstaten en van 
de Europese Raad, het Europees Parlement, 
de Europese Commissie en de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 131
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. wijst erop dat initiatieven die uit de 
Europese pijler van sociale rechten 
voortkomen een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de EU en de 
lidstaten zijn; dringt erop aan dat deze 
initiatieven bepalingen moeten bevatten 
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die voorzien in uitzonderingen in geval 
van hogere beschermingsniveaus in 
collectieve overeenkomsten, alsook de 
eerbiediging van nationale modellen voor 
collectieve onderhandelingen;

Or. en

Amendement 132
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de 
sociale dimensie van de Lissabonstrategie 
deels te wijten was aan het vrijwillige 
karakter van de deelname van de lidstaten 
en het gebrek aan effectieve uitvoering;

Schrappen

Or. en

Amendement 133
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 

Schrappen
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onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de 
sociale dimensie van de Lissabonstrategie 
deels te wijten was aan het vrijwillige 
karakter van de deelname van de lidstaten 
en het gebrek aan effectieve uitvoering;

Or. en

Amendement 134
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de sociale 
dimensie van de Lissabonstrategie deels te 
wijten was aan het vrijwillige karakter van 
de deelname van de lidstaten en het 
gebrek aan effectieve uitvoering;

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; is van 
mening dat wetgevende initiatieven in het 
kader van de Europese pijler van sociale 
rechten bepalingen moeten bevatten die 
de lidstaten de ruimte bieden om daarvan 
af te wijken wanneer het nationale 
systeem voor collectieve 
onderhandelingen hogere 
beschermingsniveaus biedt; wijst erop dat 
het beperkte succes van de sociale 
dimensie van de Lissabonstrategie te wijten 
was aan het Europese kader voor 
economische governance waaruit 
landspecifieke aanbevelingen 
voortkwamen die na de financiële en 
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economische crisis voor een aantal 
lidstaten aandrongen op loonmatiging en 
bezuinigingen op sociale uitgaven;

Or. en

Amendement 135
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de 
sociale dimensie van de Lissabonstrategie 
deels te wijten was aan het vrijwillige 
karakter van de deelname van de lidstaten 
en het gebrek aan effectieve uitvoering;

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten;

Or. en

Amendement 136
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
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2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de 
sociale dimensie van de Lissabonstrategie 
deels te wijten was aan het vrijwillige 
karakter van de deelname van de lidstaten 
en het gebrek aan effectieve uitvoering;

2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten;

Or. en

Amendement 137
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de sociale 
dimensie van de Lissabonstrategie deels te 
wijten was aan het vrijwillige karakter 
van de deelname van de lidstaten en het 
gebrek aan effectieve uitvoering;

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten, door 
middel van ambitieuze doelen in de 
lidstaten; wijst erop dat sociaal beleid 
grotendeels onder de bevoegdheid van de 
lidstaten valt;

Or. en

Amendement 138
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de sociale 
dimensie van de Lissabonstrategie deels te 
wijten was aan het vrijwillige karakter van 
de deelname van de lidstaten en het 
gebrek aan effectieve uitvoering;

3. is van mening dat de nadruk moet 
liggen op het onderdeel sociale 
duurzaamheid van de EU-agenda voor 
duurzame ontwikkeling 2030, terwijl 
tegelijkertijd de weg moet worden geëffend 
voor de verwezenlijking van de beginselen 
van de Europese pijler van sociale rechten, 
door middel van ambitieuze doelen en 
instrumenten; wijst erop dat het beperkte 
succes van de sociale dimensie van de 
Lissabonstrategie deels te wijten was aan 
het gebrek aan effectieve uitvoering;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de sociale 
dimensie van de Lissabonstrategie deels te 
wijten was aan het vrijwillige karakter van 
de deelname van de lidstaten en het gebrek 
aan effectieve uitvoering;

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten door een actieplan op 
te stellen met verplichte ambitieuze doelen 
en instrumenten; wijst erop dat het 
beperkte succes van de sociale dimensie 
van de Lissabonstrategie deels te wijten 
was aan het vrijwillige karakter van de 
deelname van de lidstaten en het gebrek 
aan effectieve uitvoering;

Or. en
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Amendement 140
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, door middel van 
ambitieuze doelen en instrumenten; wijst 
erop dat het beperkte succes van de 
sociale dimensie van de Lissabonstrategie 
deels te wijten was aan het vrijwillige 
karakter van de deelname van de lidstaten 
en het gebrek aan effectieve uitvoering;

3. is van mening dat de agenda van 
Porto een dubbele aanpak moet omvatten, 
d.w.z. dat de nadruk moet liggen op het 
onderdeel sociale duurzaamheid van de 
EU-agenda voor duurzame ontwikkeling 
2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet 
worden geëffend voor de verwezenlijking 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten, en dat deze de 
opvolging van de Lissabonstrategie moet 
vormen door ambitieuze doelen en 
instrumenten te stellen die de route naar 
sociale vooruitgang en duurzaamheid 
uitzetten; is van mening dat deze agenda 
het strategisch kader voor een duurzaam, 
eerlijk en inclusief sociaal Europa voor 
2030 kan omvatten;

Or. en

Amendement 141
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. wijst erop dat het beperkte succes 
van de sociale dimensie van de 
Lissabonstrategie deels te wijten was aan 
het vrijwillige karakter van de deelname 
van de lidstaten en het gebrek aan 
effectieve uitvoering; is van mening dat de 
bestaande uitvoeringsinstrumenten (het 
semesterproces, de landspecifieke 
aanbevelingen, enz.) een belangrijke rol 
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hebben gespeeld bij de monitoring van de 
bereikte vooruitgang en bij het 
zichtbaarder maken van maatschappelijke 
en economische problemen in het EU-
governanceproces;

Or. en

Amendement 142
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. herinnert eraan dat de verdeling 
van bevoegdheden en het 
subsidiariteitsbeginsel moeten worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 143
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 

Schrappen
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Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 144
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 145
Margarita de la Pisa Carrión
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

Schrappen

Or. en

Amendement 146
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 

Schrappen
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worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 147
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

Schrappen

Or. en
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Amendement 148
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

4. is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de goedkeuring van een pact voor 
duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang:

Or. en

Amendement 149
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen 
van een nieuwe agenda voor een sterk 
sociaal Europa moeten worden versterkt 
door verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 

4. verwerpt elke poging in het kader 
van de Europese pijler van sociale rechten 
om het sociaal beleid en de 
socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
te standaardiseren, aangezien dit de 
doeltreffendheid van hun nationaal beleid 
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toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

op dit gebied zou ondermijnen;

Or. en

Amendement 150
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, met inbegrip 
van meer sociale investeringen en 
strengere ecologische verplichtingen 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader dat 
gericht is op het bereiken van de hoogste 
niveaus van sociale rechtvaardigheid en 
ecologische duurzaamheid in Europa, 
moet worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang ter vervanging van het 
stabiliteits- en groeipact, waarbij 
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doelstellingen voor een verbeterde sociale 
rechtvaardigheid en duurzame 
ontwikkeling overeenkomstig de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN, de Europese pijler van sociale 
rechten en de Overeenkomst van Parijs 
verplicht worden gesteld;

Or. en

Amendement 151
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de 
integratie van de Europese pijler van 
sociale rechten en een protocol voor 
sociale vooruitgang in de Verdragen, de 
bescherming van sociale rechten boven 
economische vrijheden op de interne 
markt, en de goedkeuring van een pact 
voor duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang, waarbij sociale en duurzame 
doelstellingen verplicht worden gesteld;

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa gericht moeten zijn op het 
beschermen van iedereen en in het 
bijzonder van de meest kwetsbaren zodat 
het herstel inclusief en sociaal 
rechtvaardig is, en dat deze doelstellingen 
moeten worden versterkt door verplichte 
afdwingbaarheid, waarbij economische en 
ecologische verplichtingen worden 
weerspiegeld waarvan de naleving verband 
houdt met toegang tot Europese fondsen; is 
in dit opzicht van mening dat de 
beleidsmaatregelen, programma’s en 
hervormingen van de EU en de lidstaten 
zo moeten worden ingevuld dat ze 
bijdragen tot het behalen van deze 
verplichte doelstellingen en dat de 
wettelijke bescherming moet impliceren 
dat maatregelen, programma’s en 
hervormingen die potentieel negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
vooruitgang richting het behalen van deze 
doelstellingen of die deze vooruitgang 
belemmeren, moeten worden vermeden;

Or. en
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Amendement 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
rekening moet worden gehouden met 
nationale bijzonderheden en behoeften en 
waarbij economische en ecologische 
verplichtingen worden weerspiegeld 
waarvan de naleving verband houdt met 
toegang tot Europese fondsen; is ervan 
overtuigd dat een governancekader voor 
een sociaal en duurzaam Europa moet 
worden verankerd in de volgende 
hervormingen: de integratie van de 
Europese pijler van sociale rechten en een 
protocol voor sociale vooruitgang in de 
Verdragen, de bescherming en 
veiligstelling van sociale rechten naast 
economische vrijheden op de interne 
markt, en de goedkeuring van een pact 
voor duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang, waarbij sociale en duurzame 
doelstellingen verplicht worden gesteld;

Or. en

Amendement 153
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
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economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de VN, de bescherming van sociale rechten 
boven economische vrijheden op de interne 
markt, en de goedkeuring van een pact 
voor duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang, waarbij sociale en duurzame 
doelstellingen verplicht worden gesteld;

Or. en

Amendement 154
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij een bijdrage 
wordt geleverd aan de verwezenlijking van 
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gesteld; strenge sociale en duurzame normen;

Or. en

Amendement 155
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten boven economische vrijheden op 
de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

4. benadrukt dat de doelstellingen van 
een nieuwe agenda voor een sterk sociaal 
Europa moeten worden versterkt door 
verplichte afdwingbaarheid, waarbij 
economische en ecologische verplichtingen 
worden weerspiegeld waarvan de naleving 
verband houdt met toegang tot Europese 
fondsen; is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
duurzaam Europa moet worden verankerd 
in de volgende hervormingen: de integratie 
van de Europese pijler van sociale rechten 
en een protocol voor sociale vooruitgang in 
de Verdragen, de bescherming van sociale 
rechten zowel als economische vrijheden 
op de interne markt, en de goedkeuring van 
een pact voor duurzame ontwikkeling en 
sociale vooruitgang, waarbij sociale en 
duurzame doelstellingen verplicht worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 156
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. is ervan overtuigd dat een 
governancekader voor een sociaal en 
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duurzaam Europa moet worden 
verankerd in de volgende hervormingen: 
de integratie van de Europese pijler van 
sociale rechten en een protocol voor 
sociale vooruitgang in de Verdragen, de 
bescherming van sociale rechten boven 
economische vrijheden op de interne 
markt, en de goedkeuring van een pact 
voor duurzame ontwikkeling en sociale 
vooruitgang, waarbij sociale en duurzame 
doelstellingen verplicht worden gesteld; is 
daarnaast van oordeel dat bij het 
semesterproces de communautaire 
methode moet worden gevolgd en 
overeengekomen tussen de Raad en het 
Europees Parlement, terwijl meer sociale 
beleidsgebieden onder de besluitvorming 
met gekwalificeerde meerderheid zouden 
moeten vallen, waaronder non-
discriminatie, sociale bescherming van 
werknemers (buiten grensoverschrijdende 
situaties), de bescherming van 
werknemers bij beëindiging van hun 
arbeidsovereenkomst, de 
vertegenwoordiging en collectieve 
verdediging van de belangen van 
werknemers en werkgevers alsook de 
werkgelegenheidsvoorwaarden voor 
onderdanen van derde landen die 
rechtmatig in de EU verblijven;

Or. en

Amendement 157
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. pleit voor invoering van een EU-
procedure voor sociale 
onevenwichtigheden in aanvulling op de 
procedure voor macro-economische 
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onevenwichtigheden;

Or. en

Amendement 158
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in het 
herstelplan moeten worden opgenomen;

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken, de socialezekerheidsstelsels te 
versterken, en hoogwaardige banen, 
openbare diensten, armoedebestrijding 
alsook de groene en de digitale transitie te 
financieren; is verheugd over Next 
Generation EU, het herstelplan van de 
EU; pleit voor een evenwicht tussen de 
groene en de digitale transitie enerzijds en 
de infrastructuur voor onderwijs en 
gezondheids- en sociale zorg anderzijds 
teneinde sociale rechtvaardigheid, sociale 
cohesie en welvaart voor allen te 
waarborgen; is bezorgd dat de 
socialezekerheidsstelsels tijdens de 
huidige crisis een ongekende druk 
ondervinden en dat de bijbehorende 
overheidsuitgaven exponentieel zullen 
stijgen; beklemtoont dat de uitgaven voor 
de crisismaatregelen niet ten koste mogen 
gaan van de minst bedeelden, maar eerlijk 
moeten worden gedragen; benadrukt 
derhalve dat voor een volledig herstel de 
investeringsinspanning van de EU via het 
herstelplan een sterke sociale dimensie 
moet hebben die de 
socialezekerheidsstelsels versterkt en 
waarbij wordt geïnvesteerd in sociale 
zekerheid, toegang tot gezondheidszorg en 
onderwijs, betaalbare huisvesting, 
werkgelegenheid, justitie en sociale 
diensten voor kwetsbare groepen om de 
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sociale gevolgen van de crisis te 
bestrijden; is van oordeel dat 
investeringen in onderwijs, weldoordachte 
progressieve belasting- en 
uitkeringsstelsels, sociale investeringen en 
de verstrekking van hoogwaardige 
openbare en sociale diensten essentiële 
hefbomen zijn om te voorkomen dat de 
achterstand van generatie op generatie 
wordt doorgegeven; benadrukt het belang 
van de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in het 
herstelplan moeten worden opgenomen;

Or. en

Amendement 159
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken;
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herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in 
het herstelplan moeten worden 
opgenomen;

Or. en

Amendement 160
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in 
het herstelplan moeten worden 
opgenomen;

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken;

Or. en
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Amendement 161
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in 
het herstelplan moeten worden 
opgenomen;

5. roept de lidstaten op om tijdelijk 
ten volle gebruik te maken van de fiscale 
flexibiliteit om de sociale gevolgen van de 
COVID-19-pandemiecrisis te voorkomen 
en te beperken; benadrukt het belang van 
sociaal beleid bij het herstel in de nasleep 
van COVID-19;

Or. en

Amendement 162
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; dringt er daarom op aan dat de 
komende hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
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Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in 
het herstelplan moeten worden 
opgenomen;

convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun;

Or. en

Amendement 163
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in 
het herstelplan moeten worden 
opgenomen;

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan; dringt er daarom op 
aan dat de komende hervormingen in 
verband met het herstelpakket opwaartse 
sociale convergentie als een van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
nationale hervormingsprogramma’s 
hebben, onder meer door middel van 
financiële steun;
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Or. en

Amendement 164
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in 
het herstelplan moeten worden 
opgenomen;

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan en de faciliteit voor 
herstel en veerkracht, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun;

Or. en

Amendement 165
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-

5. roept de lidstaten op om ten volle 
gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit 
om de sociale gevolgen van de COVID-19-
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pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan, op hetzelfde niveau 
als de Green Deal en de digitale transitie; 
dringt er daarom op aan dat de komende 
hervormingen in verband met het 
herstelpakket opwaartse sociale 
convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale 
hervormingsprogramma’s hebben, onder 
meer door middel van financiële steun; is 
in die zin van mening dat de nieuwe 
doelstellingen van Porto 2030 naast de 
economische en milieudoelstellingen in het 
herstelplan moeten worden opgenomen;

pandemiecrisis te voorkomen en te 
beperken; benadrukt het belang van de 
uitvoering van de Europese pijler van 
sociale rechten in de context van het 
Europees herstelplan; dringt er daarom op 
aan dat de komende hervormingen in 
verband met het herstelpakket opwaartse 
sociale convergentie als een van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
nationale hervormingsprogramma’s 
hebben, onder meer door middel van 
financiële steun; is in die zin van mening 
dat de nieuwe doelstellingen van Porto 
2030 naast de economische en 
milieudoelstellingen in het herstelplan 
moeten worden opgenomen;

Or. en

Amendement 166
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat sociale 
investeringen in het herstelpakket 
ambitieus moeten aansluiten bij de 
doelstellingen van de Porto-agenda, om 
ook de nodige financiële steun te bieden, 
en dat als zodanig specifieke plannen 
inzake sociale vooruitgang een aanvulling 
moeten zijn op de nationale plannen voor 
herstel en veerkracht en de nationale 
klimaat- en energieplannen;

Schrappen

Or. en

Amendement 167
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige financiële 
steun te bieden, en dat als zodanig 
specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn op 
de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen;

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige financiële 
steun te bieden, en dat als zodanig ten 
minste 30 % van het bedrag van elk plan 
voor herstel en veerkracht een bijdrage 
moet leveren aan de uitvoering van de 
doelstellingen van de Europese pijler van 
sociale rechten en de verwezenlijking van 
doelstellingen van de Porto-agenda, en 
dat specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn op 
de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen; is van mening dat in deze 
plannen inzake sociale vooruitgang moet 
worden beschreven hoe de doelstellingen 
van de Porto-agenda en de beginselen van 
de Europese pijler van sociale rechten 
zullen worden uitgevoerd, met vermelding 
van de omvang van de sociale 
investeringen, de betrokken gebieden en 
de beoogde voortgangsresultaten;

Or. en

Amendement 168
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige financiële 
steun te bieden, en dat als zodanig 
specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn op 
de nationale plannen voor herstel en 

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige financiële 
steun te bieden, en dat als zodanig 
specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn op 
de nationale plannen voor herstel en 
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veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen;

veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen; roept de lidstaten op 
ervoor te zorgen dat financiële steun op 
transparante en verantwoorde wijze wordt 
verstrekt aan degenen die deze het meest 
en dringendst nodig hebben om de sociale 
gevolgen van de crisis op lokaal niveau te 
verzachten;

Or. en

Amendement 169
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige 
financiële steun te bieden, en dat als 
zodanig specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn 
op de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen;

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in de herstelpakketten van de lidstaten 
toereikend moeten zijn en alle burgers 
afdoende bescherming moeten bieden;

Or. en

Amendement 170
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige 
financiële steun te bieden, en dat als 

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in de lidstaten van het allerhoogste belang 
zijn om ervoor te zorgen dat de lidstaten 
beschikken over de systemen die 
noodzakelijk zijn om hoogwaardige 
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zodanig specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn 
op de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen;

sociale diensten te leveren aan hun 
burgers, met name op het gebied van 
onderwijs, pensioenen en gezondheid;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige financiële 
steun te bieden, en dat als zodanig 
specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn op 
de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen;

6. benadrukt dat sociale investeringen 
in het herstelpakket ambitieus moeten 
aansluiten bij de doelstellingen van de 
Porto-agenda, om ook de nodige financiële 
steun te bieden, en dat als zodanig 
specifieke plannen inzake sociale 
vooruitgang een aanvulling moeten zijn op 
de nationale plannen voor herstel en 
veerkracht;

Or. en

Amendement 172
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de financiële middelen van de 
EU, onder meer uit de cohesiefondsen, 
gerichter te besteden, en de 
begrotingsregels en het 
mededingingsrecht zodanig te versoepelen 
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dat sociale investeringen worden 
losgekoppeld van andere soorten uitgaven 
en er meer geld geïnvesteerd kan worden 
in sociale en betaalbare huisvesting;

Or. en

Amendement 173
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten 
en bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of 
dividenden aan aandeelhouders;

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE);

Or. en

Amendement 174
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE);
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verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten 
en bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of 
dividenden aan aandeelhouders;

Or. en

Amendement 175
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten 
en bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of 
dividenden aan aandeelhouders;

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE);

Or. en

Amendement 176
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement
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7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); benadrukt dat bedrijven 
die financiële steun van de overheid 
krijgen, geen werknemers mogen ontslaan, 
lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders; benadrukt dat het van 
groot belang is dat met verlof gestuurde 
werknemers in de tussentijd een 
beroepsopleiding en/of onderwijs volgen; 
roept de lidstaten en de sociale partners 
op verlofregelingen te combineren met 
onderwijs en beroepsopleiding;

Or. en

Amendement 177
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de prestaties van dit tijdelijke instrument 
zorgvuldig tegen het licht te houden en de 
uitkomsten met het Europees Parlement te 
delen; benadrukt dat bedrijven die 
financiële steun van de overheid krijgen, 
geen werknemers mogen ontslaan, lonen 
mogen verlagen, rechten en bescherming 
van werknemers mogen verminderen, noch 
bonussen mogen betalen aan 
leidinggevenden of dividenden aan 
aandeelhouders;

Or. en
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Amendement 178
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); benadrukt dat bedrijven 
die financiële steun van de overheid 
krijgen, geen werknemers mogen ontslaan, 
lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten voorts erop toe 
te zien dat financiële steun uitsluitend 
wordt verstrekt aan ondernemingen die 
niet geregistreerd staan in 
belastingparadijzen, vakbonden 
respecteren en de toepasselijke collectieve 
arbeidsovereenkomsten in acht nemen;

Or. en

Amendement 179
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten 

7. benadrukt dat het onlangs 
opgetuigde instrument voor tijdelijke steun 
om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE) van 
tijdelijke aard moet zijn; verzoekt de 
ontvangende lidstaten een deel van de 
financiering in het kader van SURE 
tevens te gebruiken om de vaardigheden 
te verbeteren van mensen die werkloos 
dreigen te raken, zodat zij kunnen 
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en bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of 
dividenden aan aandeelhouders;

overstappen naar meer levensvatbare 
sectoren;

Or. en

Amendement 180
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); benadrukt dat bedrijven 
die financiële steun van de overheid 
krijgen, geen werknemers mogen ontslaan, 
lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

Or. en

Amendement 181
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
in dit verband de mogelijke invoering van 
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verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

het permanente speciale instrument 
grondig tegen het licht te houden; 
benadrukt dat bedrijven die financiële 
steun van de overheid krijgen, geen 
werknemers mogen ontslaan, lonen mogen 
verlagen, rechten en bescherming van 
werknemers mogen verminderen, noch 
bonussen mogen betalen aan 
leidinggevenden of dividenden aan 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 182
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal 
instrument in te voeren; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

7. neemt kennis van de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); wijst erop dat deze 
regeling wordt gefinancierd met schulden 
die door komende generaties zullen 
moeten worden gedragen; benadrukt dat 
bedrijven die financiële steun van de 
overheid krijgen, geen werknemers mogen 
ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en 
bescherming van werknemers mogen 
verminderen, noch bonussen mogen 
betalen aan leidinggevenden of dividenden 
aan aandeelhouders;

Or. en

Amendement 183
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal instrument 
in te voeren; benadrukt dat bedrijven die 
financiële steun van de overheid krijgen, 
geen werknemers mogen ontslaan, lonen 
mogen verlagen, rechten en bescherming 
van werknemers mogen verminderen, noch 
bonussen mogen betalen aan 
leidinggevenden of dividenden aan 
aandeelhouders;

7. herinnert eraan dat 
arbeidstijdverkortingsregelingen een 
doeltreffend instrument zijn om de 
werkgelegenheid tijdens een economische 
crisis te vrijwaren; is ingenomen met de 
instelling van het instrument voor tijdelijke 
steun om het risico op werkloosheid in 
noodsituaties te beperken (SURE) als 
noodmaatregel om 
arbeidstijdverkortingsregelingen in de 
lidstaten te ondersteunen in de context 
van de COVID-19-crisis; verzoekt de 
Commissie de mogelijkheid te 
onderzoeken om in dit verband een 
permanent speciaal instrument in te voeren; 
benadrukt dat bedrijven die financiële 
steun van de overheid krijgen, geen 
werknemers mogen ontslaan, lonen mogen 
verlagen, rechten en bescherming van 
werknemers mogen verminderen, noch 
bonussen mogen betalen aan 
leidinggevenden of dividenden aan 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 184
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE); verzoekt de Commissie 
de mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal instrument 
in te voeren; benadrukt dat bedrijven die 
financiële steun van de overheid krijgen, 
geen werknemers mogen ontslaan, lonen 
mogen verlagen, rechten en bescherming 

7. is ingenomen met de instelling van 
het instrument voor tijdelijke steun om het 
risico op werkloosheid in noodsituaties te 
beperken (SURE) en beklemtoont dat dit 
essentieel is ter ondersteuning van 
nationale 
arbeidstijdverkortingsregelingen en 
daarmee mogelijkheden biedt om banen 
en vaardigheden veilig te stellen alsook 
lonen en inkomens grotendeels te 
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van werknemers mogen verminderen, noch 
bonussen mogen betalen aan 
leidinggevenden of dividenden aan 
aandeelhouders;

vrijwaren; verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om in dit 
verband een permanent speciaal instrument 
in te voeren; benadrukt dat bedrijven die 
financiële steun van de overheid krijgen, 
geen werknemers mogen ontslaan, lonen 
mogen verlagen, rechten en bescherming 
van werknemers mogen verminderen, noch 
bonussen mogen betalen aan 
leidinggevenden of dividenden aan 
aandeelhouders;

Or. en

Amendement 185
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 186
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 187
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 188
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 189
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 190
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 191
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Schrappen

Or. en

Amendement 192
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. verwerpt het voorstel voor een 
Europees systeem voor de herverzekering 
van werkloosheidsuitkeringen omdat dit 
een verdere stap vormt in de richting van 
een transferunie; is van mening dat een 



PE658.882v01-00 108/167 AM\1215162NL.docx

NL

dergelijke regeling geen oplossing biedt 
voor de structurele nationale of regionale 
arbeidsmarktproblemen die van blijvende 
aard zijn; dringt er in plaats daarvan bij 
de lidstaten op aan voldoende te 
investeren in arbeidsmarktbeleid en 
economische hervormingen om 
langdurige werkloosheid tegen te gaan;

Or. en

Amendement 193
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. is ingenomen met de aankondiging 
van de voorzitter van de Europese 
Commissie over de invoering van een 
Europees systeem voor de herverzekering 
van werkloosheidsuitkeringen; pleit ervoor 
dat dit instrument alle soorten 
werknemers moet beschermen, de druk op 
de overheidsfinanciën bij externe 
schokken moet verminderen en de 
nationale werkloosheidsuitkeringsstelsels 
moeten vrijwaren tijdens crises die tot een 
plotse toename van de uitgaven leiden;

Or. en

Amendement 194
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 8. is ingenomen met de aankondiging 
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van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen; pleit ervoor dat 
het voorstel in eerste instantie moet 
gelden voor de EMU-landen, maar dat 
ook niet-EMU-landen zich moeten 
kunnen aansluiten;

Or. en

Amendement 195
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen en vraagt de 
Europese Commissie met klem haar 
voorstel zo spoedig mogelijk in te dienen;

Or. en

Amendement 196
Nikolaj Villumsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen voor de lidstaten 
die de gemeenschappelijke munt hebben 
ingevoerd;

Or. en
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Amendement 197
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. is ingenomen met de aankondiging 
van de voorzitter van de Europese 
Commissie over de invoering van een 
Europees systeem voor de herverzekering 
van werkloosheidsuitkeringen;

Or. en

Amendement 198
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. neemt kennis van de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Or. en

Amendement 199
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is ingenomen met de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

8. neemt kennis van de aankondiging 
van een Europees systeem voor de 
herverzekering van 
werkloosheidsuitkeringen;

Or. en
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Amendement 200
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. verheugt zich over het recente 
verslag van de Commissie over de 
gevolgen van de demografische 
veranderingen in Europa, met een 
analyse van de gevolgen van de 
demografische veranderingen voor 
verschillende groepen in de samenleving 
en op gebieden en in regio’s die 
onevenredig zwaar worden getroffen en 
waarin maatregelen worden voorgesteld 
om deze uitdagingen het hoofd te bieden; 
is ingenomen met de aankondiging van 
een groenboek over de vergrijzing en een 
langetermijnvisie voor 
plattelandsgebieden; verzoekt de 
Commissie met klem demografische 
overwegingen te integreren in het EU-
beleid met gebruikmaking van alle 
instrumenten waarover de Unie kan 
beschikken, in het bijzonder door middel 
van het meerjarig financieel kader en de 
faciliteit voor herstel en veerkracht;

Or. en

Amendement 201
France Jamet, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige 
transitie; herinnert eraan dat de strijd 
tegen klimaatverandering en de 

Schrappen
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daaropvolgende structurele 
veranderingen ernstige gevolgen zullen 
hebben voor veel Europese regio’s en hun 
bevolking;

Or. en

Amendement 202
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel 
Europese regio’s en hun bevolking;

9. neemt kennis van de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
betreurt het dat de invoering van de 
Europese Green Deal in veel Europese 
regio’s zal leiden tot banenverlies en 
ernstige gevolgen zal hebben voor het 
leven van veel mensen;

Or. en

Amendement 203
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel 
Europese regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de klimaatverandering 
ernstige gevolgen heeft voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking, en dat de 
noodzakelijke structurele veranderingen 
met succes het hoofd moeten bieden aan 
alle economische en sociale uitdagingen 
voor een sociaal rechtvaardige transitie 
naar een volledig op hernieuwbare 
energie gebaseerde, uiterst hulpbronnen- 
en energie-efficiënte, klimaatneutrale en 
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circulaire economie teneinde tegen 2040 
broeikasgasneutraliteit te bereiken;

Or. en

Amendement 204
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel 
Europese regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
benadrukt dat een breed maatschappelijk 
draagvlak onontbeerlijk is voor de 
uitvoering van maatregelen in het kader 
van milieubescherming en klimaatactie; 
dringt er bij de lidstaten op aan 
werknemers en regionale en lokale 
overheden terdege te betrekken bij het 
opstellen van territoriale plannen voor 
een rechtvaardige transitie; herinnert 
eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen nu al ernstige 
gevolgen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking; wijst erop dat 
werknemers en gezinnen die voor hun 
levensonderhoud aangewezen zijn op 
banen in energie-intensieve sectoren in 
voorkomende gevallen afhankelijk zullen 
zijn van transitiesteun, inkomenssteun en 
compenserende maatregelen; vraagt de 
Commissie en de lidstaten met klem erop 
toe te zien dat er geen werknemers of 
regio’s buiten de boot vallen;

Or. en

Amendement 205
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s, sectoren en hun bevolking; 
benadrukt dat het scheppen van 
fatsoenlijke groene banen van het 
allerhoogste belang is voor het bereiken 
van een inclusieve en evenwichtige 
arbeidsmarkt en het verwezenlijken van 
de eerlijke en rechtvaardige transitie naar 
een op hernieuwbare energiebronnen 
gebaseerde, uiterst hulpbronnen- en 
energie-efficiënte, circulaire en 
koolstofneutrale economie tegen uiterlijk 
2040, waarbij ervoor wordt gezorgd dat 
niemand buiten de boot valt; dringt aan 
op verhoging van het in mei door de 
Commissie in haar gewijzigde voorstel 
voorgestelde bedrag voor het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie en benadrukt 
het belang van sociale cohesie als leidend 
beginsel voor het verlenen van steun uit 
dat fonds;

Or. en

Amendement 206
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
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structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking; pleit ervoor dat 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
beschikt over voldoende financiële 
middelen om regio’s in transitie te 
ondersteunen en ervoor te zorgen dat er 
hoogwaardige nieuwe banen worden 
geschapen; benadrukt dat het Europees 
Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering een centrale rol speelt bij de 
ondersteuning van sociale regelingen 
voor door herstructureringsmaatregelen 
getroffen werknemers en vraagt de 
Commissie en de lidstaten in te stemmen 
met een aanzienlijke verhoging van de 
begroting voor dit instrument, boven op de 
ruimere financiële ondersteuning in het 
kader van de Europese rechtvaardige 
transitie;

Or. en

Amendement 207
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking; wijst derhalve op 
het belang van de sociale dimensie van 
projecten die in aanmerking komen voor 
steun uit dit fonds, met name die welke 
verband houden met investeringen in 
sociale infrastructuur, bijscholing, 
omscholing en opleiding van werknemers 
alsook hulp bij het zoeken naar werk ten 
behoeve van werkzoekenden; wijst er 
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tevens op dat projecten die voor steun in 
aanmerking komen, moeten voldoen aan 
de doelstelling van klimaatneutraliteit 
tegen 2050, de tussentijdse stappen 
daarvan tegen 2030 en de Europese pijler 
van sociale rechten;

Or. en

Amendement 208
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het Fonds voor 
een rechtvaardige transitie aan te wenden 
om lokale gemeenschappen in getroffen 
gebieden te ondersteunen bij het verlenen 
van hulp bij bij- en omscholing om ervoor 
te zorgen dat iedereen in kwetsbare 
sectoren nieuwe kwalificaties kan 
verwerven en nieuwe vaardigheden kan 
ontwikkelen om aan het arbeidsproces te 
blijven deelnemen;

Or. en

Amendement 209
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1215162NL.docx 117/167 PE658.882v01-00

NL

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking; benadrukt dat 
het Fonds voor een rechtvaardige transitie 
eerst en vooral bedoeld is voor 
werknemers in bedrijfstakken die het 
grootste risico lopen ontmanteld te 
worden, ten behoeve van de opleiding van 
en de verwerving van nieuwe kwalificaties 
door deze werknemers en maatregelen om 
energiearmoede tegen te gaan;

Or. en

Amendement 210
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking en pleit voor een 
duurzaam en ambitieus gebruik van de 
beschikbare middelen om de meest 
kwetsbare en achtergebleven regio’s waar 
nodig te ondersteunen met 
overgangsmaatregelen;

Or. en

Amendement 211
Romana Tomc

Ontwerpresolutie



PE658.882v01-00 118/167 AM\1215162NL.docx

NL

Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking, met name 
mensen met een lager inkomen;

Or. en

Amendement 212
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s en hun bevolking;

9. is ingenomen met de invoering van 
een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen 
klimaatverandering en de daaropvolgende 
structurele veranderingen ernstige 
gevolgen zullen hebben voor veel Europese 
regio’s, sectoren en hun bevolking en 
werknemers;

Or. en

Amendement 213
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is van oordeel dat de groene 
transitie in de Unie gepaard moet gaan 
met herindustrialisering, modernisering 



AM\1215162NL.docx 119/167 PE658.882v01-00

NL

van de industriële basis, versterking van 
de interne markt en optuiging van een 
concurrerend kader waarmee de industrie 
haar veerkracht en strategische 
autonomie kan versterken; is van mening 
dat het, bij de overgang naar een 
koolstofarme economie, noodzakelijk is de 
problemen en uitdagingen van specifieke 
bedrijfstakken aan te pakken, zoals de 
energieprijzen, de beschikbare 
emissieverminderingstechnologieën en de 
inzet van digitale technologieën; moedigt 
de lidstaten aan gebruik te maken van de 
beschikbare EU-middelen (zoals het 
Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
de faciliteit voor herstel en veerkracht) 
voor het verwezenlijken van deze 
doelstellingen; is van oordeel dat speciale 
beschermingsmaatregelen moeten worden 
toegestaan om banen te beschermen en 
sluiting van fabrieksinstallaties te 
voorkomen in regio’s die het zwaarst te 
lijden hebben onder de vergrijzing en 
ontvolking; moedigt alle partijen aan de 
onderhandelingen over het redden van de 
aluminiumfabriek in Lugo (Spanje) en de 
werkgelegenheid aldaar voor te zetten;

Or. en

Amendement 214
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. herinnert eraan dat voor de 
COVID-19-pandemie ruim 100 miljoen 
Europeanen dag in dag uit kampten met 
armoede en materiële ontberingen en dat 
de toestand als gevolg van de crisis nog 
verder zal verslechteren; erkent de vitale 
rol van alle Europese fondsen en 
programma’s op sociaal gebied en de nog 
belangrijkere rol van het toekomstige 
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ESF+ en EFG de komende 7 jaar; 
benadrukt dat de herstelinspanningen ten 
goede moeten komen aan de 
werkgelegenheid en de groei, de 
veerkracht en de eerlijkheid van onze 
samenlevingen, en moeten worden 
aangevuld door een krachtige sociale 
dimensie, waarbij de sociale en de 
economische ongelijkheid worden 
aangepakt en de behoeften worden 
gelenigd van degenen die het hardst door 
de crisis worden getroffen, met name 
kwetsbare en achtergestelde groepen, 
waaronder mensen die in armoede 
verkeren, werklozen, ouderen, jongeren, 
mensen met een handicap, alleenstaande 
ouders, mobiele werknemers en 
migranten;

Or. en

Amendement 215
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. pleit ervoor plattelandsgebieden te 
helpen bij het opzetten van nieuwe 
bedrijven en het aantrekken van 
gezinnen, wat betekent dat geïnvesteerd 
moet worden in de juiste toegangsroutes 
en in onderwijs- en zorginfrastructuur, 
alsmede in de bevordering van sociale, 
culturele en sportieve activiteiten die een 
gezondere levensstijl stimuleren en 
optimaal zijn voor de ontwikkeling van 
kinderen, en dit op een betaalbaardere 
manier;

Or. en

Amendement 216
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Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese 
kindergarantie, met een toewijzing van 
20 miljard EUR;

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn;

Or. en

Amendement 217
Guido Reil, France Jamet, Nicolaus Fest, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te 
pakken de komende jaren op handen zal 
zijn; benadrukt dat de lidstaten ten minste 
5 % van de middelen van het Europees 
Sociaal Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld 
beheer moeten toewijzen aan activiteiten 
in het kader van de Europese 
kindergarantie; dringt erop aan dat er een 
aparte begrotingslijn onder ESF+ moet 
worden gecreëerd voor de Europese 
kindergarantie, met een toewijzing van 
20 miljard EUR;

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak 
kinderarmoede de komende jaren nijpend 
zal worden en roept de lidstaten ertoe op 
kinderarmoede met voorrang aan te 
pakken, met gebruikmaking van de 
bestaande EU-fondsen;
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Or. en

Amendement 218
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie, 
met een toewijzing van 20 miljard EUR;

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie;

Or. en

Amendement 219
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
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dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie, 
met een toewijzing van 20 miljard EUR;

dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie, 
met een toewijzing van 20 miljard EUR en 
aangevuld door een omvattende 
antiarmoedestrategie met onder meer 
maatregelen om betaalbare huisvesting te 
waarborgen en dakloosheid aan te 
pakken; wijst erop dat bij elke strategie 
om armoede uit te bannen rekening moet 
worden gehouden met de werkelijkheid 
van het eenouderschap, aangezien 
eenoudergezinnen in de samenleving tot 
de kwetsbare groepen behoren;

Or. en

Amendement 220
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie, 
met een toewijzing van 20 miljard EUR;

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om armoede en kinderarmoede 
aan te pakken de komende jaren op handen 
zal zijn; benadrukt dat de lidstaten ten 
minste 5 % van de middelen van het 
Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) onder 
gedeeld beheer moeten toewijzen aan 
activiteiten in het kader van de Europese 
kindergarantie; dringt erop aan dat er een 
aparte begrotingslijn onder ESF+ moet 
worden gecreëerd voor de Europese 
kindergarantie, met een toewijzing van 
20 miljard EUR; benadrukt tevens dat de 
lidstaten ten minste 3 % van de middelen 
van het Europees Sociaal Fonds Plus 
(ESF+) onder gedeeld beheer moeten 
toewijzen om voedselgebrek en materiële 
ontberingen te bestrijden en sociale 
inclusie van de meest behoeftigen te 
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ondersteunen;

Or. en

Amendement 221
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie, 
met een toewijzing van 20 miljard EUR;

10. is bezorgd dat in de context van het 
herstel van de COVID-19-uitbraak de 
noodzaak om kinderarmoede aan te pakken 
de komende jaren op handen zal zijn; 
benadrukt dat de lidstaten ten minste 5 % 
van de middelen van het Europees Sociaal 
Fonds Plus (ESF+) onder gedeeld beheer 
moeten toewijzen aan activiteiten in het 
kader van de Europese kindergarantie; 
dringt erop aan dat er een aparte 
begrotingslijn onder ESF+ moet worden 
gecreëerd voor de Europese kindergarantie, 
met een toewijzing van 20 miljard EUR en 
aangevuld door een omvattende 
antiarmoedestrategie met onder meer 
maatregelen om betaalbare huisvesting te 
waarborgen en dakloosheid aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 222
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 – eerste alinea (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

wijst erop dat de overheid meer geld moet 
uitgeven om de sociale gevolgen van de 
door de COVID-19-pandemie 
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veroorzaakte crisis te voorkomen en te 
beperken; maakt zich zorgen over het 
grote bedrag aan gederfde 
belastinginkomsten als gevolg van 
grootscheepse belastingontwijking; 
verzoekt de Raad vaart te zetten achter de 
onderhandelingen over wetgeving inzake 
openbare verslaglegging per land en een 
gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting, en zowel de 
criteria van de Groep gedragscode 
(belastingregeling voor ondernemingen) 
als de criteria voor de EU-lijst van niet-
coöperatieve jurisdicties te herzien; 

Or. en

Amendement 223
France Jamet, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken;

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken;

11. betreurt het dat de 
jeugdwerkloosheid in verscheidene 
lidstaten onverminderd hoog blijft; 
herinnert de Commissie aan het 
subsidiariteitsbeginsel met betrekking tot 
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de jeugdwerkloosheid, die beter op het 
niveau van de lidstaten kan worden 
bestreden gezien de behoeften van de 
nationale, regionale en lokale 
arbeidsmarkten;

Or. en

Amendement 225
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken;

11. benadrukt dat als gevolg van de 
COVID-19-crisis al veel mensen hun 
baan zijn kwijtgeraakt, met name 
jongeren die vaker onzeker werk hebben; 
verwelkomt in dit verband de plannen van 
de Commissie om de Europese 
jongerengarantie te versterken; benadrukt 
dat het noodzakelijk is dat de lidstaten 
voldoende ESF+-middelen blijven 
investeren in maatregelen ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid 
voor jongeren en dat zij om die reden ten 
minste 15 % van hun ESF+-middelen 
onder gemeenschappelijk beheer moeten 
toewijzen voor gerichte acties en 
structurele hervorming ter ondersteuning 
van hoogwaardige werkgelegenheid voor 
jongeren;

Or. en

Amendement 226
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
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Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken;

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken; 
wijst op de noodzaak van een bindende, 
doeltreffendere en inclusieve 
jongerengarantie die zorgt voor 
bezoldigde stageplaatsen, leerlingplaatsen 
en praktijkplaatsen voor alle groepen 
mensen die aan arbeidsmarkt noch 
onderwijs noch opleiding deelnemen 
binnen een kader met duidelijke 
kwaliteitscriteria voor de 
jongerengarantie; vraagt de Commissie 
een wettelijk kader te presenteren voor 
een daadwerkelijk en afdwingbaar verbod 
op onbezoldigde stageplaatsen, 
leerlingplaatsen en praktijkplaatsen;

Or. en

Amendement 227
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken;

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken; is 
van mening dat er stevige bindende 
kwaliteitscriteria en minimumnormen 
moeten worden vastgesteld ten behoeve 
van een doeltreffendere uitvoering van de 
versterkte jongerengarantie; benadrukt 
dat de versterkte jongerengarantie binnen 
een redelijke termijn moet leiden tot 
hoogwaardige vaste banen voor alle 
betrokken jongeren;

Or. en
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Amendement 228
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken;

11. verwelkomt in dit verband de 
plannen van de Commissie om de 
Europese jongerengarantie te versterken; 
doet een beroep op de lidstaten en de 
Commissie om van de strijd tegen 
werkloosheid onder jongeren hun 
prioriteit te maken en volledig gebruik te 
maken van financiële instrumenten, EU-
programma’s als Erasmus+ en op maat 
gesneden maatregelen ter bestrijding van 
de werkloosheid onder jongeren en ter 
bevordering van de werkgelegenheid voor 
jongeren;

Or. en

Amendement 229
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. onderstreept de vitale rol van het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de 
globalisering, een instrument van de 
Europese solidariteit, ten behoeve van de 
ondersteuning van werknemers die hun 
baan zijn kwijtgeraakt als gevolg van de 
transitie naar een klimaatneutrale en 
digitale economie, tijdens de verwerving 
van nieuwe kwalificaties, hun opleiding 
en hun re-integratie op de arbeidsmarkt; 
wijst op de toezegging van de Commissie 
om het EFG in stelling te brengen om de 
gevolgen van de COVID-19-crisis op 
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sociaal en economisch niveau aan te 
pakken, en merkt op dat uitbreiding van 
het toepassingsgebied van het EFG tot de 
digitale en de groene transitie de komende 
jaren voldoende financiering vergt; roept 
de lidstaten op ten volle gebruik te maken 
van dit fonds om ontslagen werknemers 
bij deze transities te begeleiden;

Or. en

Amendement 230
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit;

12. moedigt de lidstaten aan sociale 
vooruitgang te boeken op de volgende 
gebieden: fatsoenlijk werk, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 231
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 
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rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit;

rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit; is van oordeel dat, 
willen er tastbare resultaten worden 
geboekt, in deze nieuwe agenda 
kwantitatieve en kwalitatieve 
doelstellingen moeten worden 
gecombineerd en dat deze agenda moet 
worden verankerd in een op rechten 
gebaseerde benadering;

Or. en

Amendement 232
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit;

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels, 
toegang tot essentiële sociale en 
zorgdiensten, waaronder kinderopvang, 
onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, 
en eerlijke mobiliteit;

Or. en

Amendement 233
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels en 
eerlijke mobiliteit;

12. is van mening dat een agenda voor 
een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en 
ecologische welzijnsindicatoren moet 
omvatten en de volgende gebieden moet 
bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale 
rechtvaardigheid en gelijke kansen, 
degelijke socialezekerheidsstelsels, 
uitbanning van armoede en eerlijke 
mobiliteit;

Or. en

Amendement 234
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. vraagt de Commissie en de 
lidstaten de faciliteit voor herstel en 
veerkracht aan te wenden om te 
investeren in sociale diensten, 
gezondheidszorg en de bijbehorende 
infrastructuur op lokaal niveau teneinde 
de veerkracht van met name de 
zorgsector, waaronder gezondheidszorg, 
kinderopvang, ouderenzorg en sociale 
zorg, te vergroten en de steun voor op 
actieve inclusie gerichte maatregelen te 
versterken teneinde kinderarmoede, 
armoede onder werkenden en de digitale 
kloof aan te pakken en verdere 
verslechtering van de armoede en de 
ongelijkheid als gevolg van de COVID-19-
crisis te voorkomen;

Or. en

Amendement 235
Sara Skyttedal
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie een 
concurrentiecontrole vooraf voor te 
stellen voor alle nieuwe voorstellen;

Or. en

Amendement 236
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de digitale kloof met betrekking 
tot de toegang tot openbare diensten, 
waarvan er vele tijdens COVID-19 zijn 
gedigitaliseerd, actief aan te pakken door 
financiële steun van de EU te waarborgen 
voor sociale innovatie op lokaal niveau 
teneinde openbare diensten beter 
toegankelijk te maken, onder meer door 
capaciteitsopbouw en schaalvergroting 
van initiatieven van onderaf ten behoeve 
van e-inclusie en datageletterdheid om 
ervoor te zorgen dat alle burgers toegang 
hebben tot hoogwaardige, toegankelijke 
en gebruiksvriendelijke diensten van 
algemeen belang;

Or. en

Amendement 237
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen 
als referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Schrappen

Or. en

Amendement 238
France Jamet, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen 
als referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Schrappen

Or. en

Amendement 239
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen 
als referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Schrappen

Or. en

Amendement 240
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen 
als referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. moedigt de lidstaten aan ervoor te 
zorgen dat werkenden een loon verdienen 
dat hen in staat stelt een fatsoenlijk leven 
te leiden; herinnert er in dit verband aan 
dat om het even welk besluit over de 
vaststelling van minimumlonen een 
prerogatief van de lidstaten is; herhaalt 
dat een concurrerend loon al naar 
behoren kan worden bereikt door middel 
van collectieve onderhandelingen en 
vakbonden;

Or. en

Amendement 241
Nikolaj Villumsen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie en de lidstaten 
op collectieve onderhandelingen te 
bevorderen en nationale modellen voor 
collectieve onderhandelingen en nationale 
stelsels van arbeidsbetrekkingen te 
respecteren; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een studie uit te voeren 
naar een index voor toereikend loon, die 
zou kunnen dienen als referentie-
instrument voor de sociale partners;

Or. en

Amendement 242
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. neemt kennis van de tweedefase-
raadpleging van sociale partners door de 
Commissie over een EU-kader voor 
minimumlonen; pleit voor toereikende 
minimumlonen door middel van 
collectieve arbeidsovereenkomsten of 
nationale wetgeving, in overeenstemming 
met wat in de lidstaten gebruikelijk is; 
benadrukt dat het aan de afzonderlijke 
lidstaten is om het niveau van het 
minimumloon vast te stellen en dat dit 
niveau in overeenstemming moet zijn met 
de specifieke sociaaleconomische situatie 
van de betreffende lidstaat; benadrukt dat 
in artikel 153, lid 5, van het VWEU 
uitdrukkelijk vermeld staat dat 
loonkwesties niet tot de bevoegdheden van 
de EU behoren; dringt aan op een 
gecoördineerde aanpak op EU-niveau om 
voor reële loongroei te zorgen, de 
neerwaartse spiraal van ongezonde 
loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor 
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iedereen te bevorderen; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om een studie 
uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 243
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen 
als referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. neemt kennis van het voornemen 
van de Commissie om een wetgevend 
kader voor minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen te presenteren om 
armoede onder werkenden uit te bannen en 
collectieve onderhandelingen te 
bevorderen; dringt erop aan dat elk 
initiatief de autonomie van de nationale 
sociale partners, nationale collectieve 
arbeidsovereenkomsten en nationale 
tradities en modellen op de arbeidsmarkt 
eerbiedigt en geen afbreuk doet aan het 
recht om in overeenstemming met het 
nationaal recht en de nationale praktijken 
over collectieve arbeidsovereenkomsten te 
onderhandelen, en deze af te sluiten en te 
doen naleven; benadrukt dat het kader 
niet de toepassing mag vereisen van 
instrumenten die collectieve 
arbeidsovereenkomsten universeel geldig 
maken;

Or. en

Amendement 244
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie op de 
nationale wetgeving inzake 
minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen in acht te nemen omdat 
dit de beste manier is om armoede onder 
werkenden uit te bannen; herhaalt zijn 
verzoek aan de Commissie om een studie 
uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument;

Or. en

Amendement 245
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen te 
presenteren in overeenstemming met wat 
in de lidstaten gebruikelijk is en met 
inachtneming van de autonomie van de 
nationale sociale partners en goed 
functionerende modellen voor collectieve 
onderhandelingen om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Or. en
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Amendement 246
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie op om een 
kaderrichtlijn voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen, collectieve onderhandelingen 
te bevorderen en de voorwaarden voor 
opwaartse sociale convergentie te 
waarborgen; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een studie uit te voeren 
naar een index voor toereikend loon, die 
zou kunnen dienen als referentie-
instrument voor de sociale partners;

Or. en

Amendement 247
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie op om 
maatregelen te presenteren om armoede 
onder werkenden uit te bannen en 
collectieve onderhandelingen te 
bevorderen; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een studie uit te voeren 
naar een index voor toereikend loon, die 
zou kunnen dienen als referentie-
instrument voor de sociale partners;

Or. en
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Amendement 248
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie op om 
richtsnoeren en aanbevelingen voor 
minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen uit te vaardigen om 
armoede onder werkenden te verminderen 
en collectieve onderhandelingen te 
bevorderen; herhaalt zijn verzoek aan de 
Commissie om een studie uit te voeren 
naar een index voor toereikend loon, die 
zou kunnen dienen als referentie-
instrument voor de sociale partners;

Or. en

Amendement 249
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. merkt op dat fatsoenlijke lonen een 
cruciaal onderdeel zijn van billijke 
arbeidsomstandigheden en van zeer groot 
belang voor een bloeiende sociale 
markteconomie, en dat lonen werknemers 
in staat moeten stellen in de behoeften 
van henzelf en hun gezinnen te voorzien 
en dat elke werknemer in de EU een loon 
moet ontvangen dat ten minste een 
fatsoenlijke levensstandaard garandeert; 
is van mening dat versterkte collectieve 
onderhandelingen de beste manier 
vormen om fatsoenlijke lonen in de EU te 
bevorderen; roept de Commissie op om 
belemmeringen voor collectieve 
onderhandelingen in de EU in kaart te 
brengen en een wettelijk kader voor 
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minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen te presenteren om 
armoede onder werkenden uit te bannen en 
collectieve onderhandelingen te bevorderen 
in overeenstemming met wat in de 
lidstaten gebruikelijk is en met 
inachtneming van de autonomie van de 
nationale sociale partners en goed 
functionerende modellen voor collectieve 
onderhandelingen; herhaalt zijn verzoek 
aan de Commissie om een studie uit te 
voeren naar een index voor toereikend loon 
teneinde een raming uit te voeren van de 
kosten van levensonderhoud en het 
inkomen dat bij benadering nodig is om te 
voorzien in de basisbehoeften van een 
gezin voor de afzonderlijke lidstaten en 
regio’s, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners; houdt vol dat de wettelijke 
minimumlonen moeten worden 
vastgesteld op een niveau dat boven de 
fatsoensdrempel ligt, met volledige 
betrokkenheid van de sociale partners, 
bijdraagt aan de uitbanning van werkende 
armen en een inkomen boven de 
armoedegrens garandeert voor elke 
werknemer, en rekening houdt met de 
variatie van de kosten van 
levensonderhoud in de lidstaten;

Or. en

Amendement 250
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 

13. roept de Commissie op om een 
richtlijn inzake minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
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zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 251
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 
uit te bannen, sociale ongelijkheden te 
verminderen en collectieve 
onderhandelingen, waaronder flexibele 
sectorale overeenkomsten en individuele 
bedrijfsregelingen, te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 252
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. roept de Commissie op om een 
wettelijk kader voor minimumlonen en 
collectieve onderhandelingen te 
presenteren om armoede onder werkenden 

13. roept de Commissie op om een 
werkend wettelijk kader voor 
minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen te presenteren dat de 
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uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

nationale bevoegdheden en specifieke 
kenmerken eerbiedigt om armoede onder 
werkenden uit te bannen en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen; herhaalt 
zijn verzoek aan de Commissie om een 
studie uit te voeren naar een index voor 
toereikend loon, die zou kunnen dienen als 
referentie-instrument voor de sociale 
partners;

Or. en

Amendement 253
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten hun inspanningen op te 
voeren om actief en gezond ouder worden 
op de werkplek te vergemakkelijken, 
bijvoorbeeld door arbeidsdeling tussen 
oude en jonge werknemers, mede met als 
doel de druk van de demografische 
verandering op pensioen- en 
gezondheidszorgstelsels te helpen 
verlichten;

Or. en

Amendement 254
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. herhaalt dat eerlijke groei en 
werkgelegenheid staan of vallen met 
economische ontwikkeling; merkt in dit 
verband op dat het regelgevend kader 
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voor de arbeidsmarkten duidelijk, 
eenvoudig en flexibel moet zijn;

Or. en

Amendement 255
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 
90 % te bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 256
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 
90 % te bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 257
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement
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14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 
90 % te bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 258
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de nationale sociale partners 
op te streven naar een voortdurende 
versterking van de capaciteit voor 
collectieve onderhandelingen en een hoge 
dekkingsgraad, en vraagt de Commissie 
en de lidstaten de sociale partners te 
ondersteunen door middel van 
capaciteitsopbouw en samenwerking op 
het gebied van beste praktijken om tegen 
2030 te streven naar een collectieve 
onderhandelingsdekking van 90 %;

Or. en

Amendement 259
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op de toename van de collectieve 
onderhandelingsdekking te ondersteunen;

Or. en
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Amendement 260
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden de collectieve 
onderhandelingsdekking te verbeteren;

Or. en

Amendement 261
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich er samen met de sociale partners 
toe te verbinden tegen 2030 een collectieve 
onderhandelingsdekking van 90 % te 
bereiken in nationale systemen waarin 
werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden 
zowel bij wet als door de sociale partners 
worden geregeld; benadrukt dat 
collectieve onderhandelingen een bijdrage 
leveren aan de sociale markteconomie, 
zoals bedoeld in het Verdrag van 
Lissabon; herhaalt dat de Europese 
verdragen, die de autonomie van de 
sociale partners uitdrukkelijk 
beschermen, en de zelfregulerende 
systemen in sommige lidstaten beschermd 
moet worden en dat de sociale partners 
hun autonome regulerende bevoegdheid 
moeten behouden, omdat deze borg staan 
voor de legitimiteit en de vooruitgang op 
het gebied van de dekkingsgraad van 
collectieve arbeidsovereenkomsten; roept 
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de lidstaten op nationale wetgeving die 
collectieve onderhandelingen in de weg 
staat af te schaffen, en er tegelijkertijd 
voor te zorgen dat de vakbonden toegang 
hebben tot de werkplek om organisatie 
mogelijk te maken; vraagt de Europese 
Commissie de richtlijn inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten te herzien 
teneinde een voorkeursbehandeling in te 
voeren voor bedrijven die collectieve 
arbeidsovereenkomsten naleven; 
onderstreept dat hervormingen in de 
lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
collectieve onderhandelingen en dat 
collectief onderhandelen op sectoraal 
niveau moet worden bevorderd; dringt er 
bij de Commissie en de lidstaten op aan de 
sociale partners volledig bij de Europese 
beleidsvorming, waaronder het Europees 
Semester, te betrekken; is van mening dat 
deze doelstellingen een bijdrage leveren 
aan de uitbanning van armoede onder 
werkenden en de waarborging van 
eerlijke lonen voor Europese werknemers;

Or. en

Amendement 262
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 te 
streven naar een collectieve 
onderhandelingsdekking van 90 %, met 
eerbiediging van de autonomie van de 
sociale partners en nationale tradities op 
de arbeidsmarkt; is van mening dat een 
sterke sociale dialoog en collectieve 
onderhandelingen tot de meest 
doeltreffende instrumenten behoren om 
betere arbeidsomstandigheden tot stand te 
brengen; vraagt de Commissie 
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belemmeringen voor collectieve 
onderhandelingen in kaart te brengen en 
te investeren in capaciteitsopbouw op 
lange termijn ten behoeve van nationale 
en sectorale sociale partners met behulp 
van EU-programma’s als ESF+; nodigt 
de Commissie uit stimulansen aan te 
dragen, goed functionerende collectieve 
onderhandelingen in de lidstaten te 
bevorderen en de nationale sociale 
partners bij een en ander te betrekken, 
met eerbiediging van hun autonomie; 
nodigt de nationale sociale partners uit te 
streven naar voortdurende versterking 
van de capaciteit voor collectieve 
onderhandelingen en een hoge 
dekkingsgraad;

Or. en

Amendement 263
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken; is in dit verband van 
oordeel dat de regels inzake het plaatsen 
van overheidsopdrachten moeten worden 
herzien om de lidstaten in staat te stellen 
ondernemingen die vakbonden of 
collectieve onderhandelingen niet 
respecteren uit te sluiten van 
inschrijvingsprocedures; is bovendien van 
oordeel dat alle financiële steun van de 
EU aan ondernemingen afhankelijk moet 
worden gemaakt van hun naleving van de 
toepasselijke arbeidsvoorwaarden en/of op 
de werkgever rustende verplichtingen die 
voortvloeien uit de relevante collectieve 
arbeidsovereenkomsten;
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Or. en

Amendement 264
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 
% te bereiken;

14. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 
90 % te bereiken, en flexibele sectorale 
overeenkomsten en individuele 
bedrijfsregelingen te bevorderen;

Or. en

Amendement 265
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. verzoekt de Commissie in het 
kader van de herziening van de richtlijn 
inzake het plaatsen van 
overheidsopdrachten de sociale clausule 
te versterken en bedrijven van 
inschrijvingsprocedures uit te sluiten die 
zich schuldig hebben gemaakt aan 
criminele activiteiten, sociale dumping of 
onderdrukking van vakbonden, of hebben 
geweigerd deel te nemen aan collectieve 
onderhandelingen, teneinde ervoor te 
zorgen dat overheidsgeld wordt 
aangewend voor investeringen in 
bedrijven die zich inzetten voor de 
rechtvaardige transitie, met als doel 
collectieve arbeidsovereenkomsten te 
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bevorderen en het aantal vakbonden te 
vergroten;

Or. en

Amendement 266
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 267
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan ervoor te zorgen dat 
particulier of publiek beheerde openbare 
dienstverleners voor hun personeel ten 
minste de minimale arbeidsvoorwaarden 
eerbiedigen, met name de vrijheid om te 
onderhandelen over collectieve 
arbeidsovereenkomsten of 
arbeidsovereenkomsten op bedrijfsniveau 
en deze te sluiten, en het recht op een 
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passend loon;

Or. en

Amendement 268
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 ter. dringt er bij de Commissie op aan 
over te gaan tot een gerichte herziening 
van de mededingingsregels van de EU om 
collectieve prijsstelling mogelijk te maken 
voor zelfstandigen met onzeker werk, 
teneinde de onderhandelingsmacht 
evenwichtiger en de interne markt 
eerlijker te maken;

Or. en

Amendement 269
Guido Reil, Nicolaus Fest, Dominique Bilde, France Jamet

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. is van mening dat de financiële 
instrumenten van de EU ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid niet 
doeltreffend zijn en slechts beperkt 
resultaat hebben opgeleverd; herinnert 
eraan dat, volgens Speciaal verslag 
nr. 3/2015 van de Europese Rekenkamer, 
met betrekking tot de jongerengarantie 
slechts beperkte vooruitgang werd geboekt 
en dat de resultaten achterbleven bij de 
aanvankelijke verwachtingen; wijst in dit 
verband op de noodzaak om de 
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doeltreffendheid van de jongerengarantie 
te verbeteren alvorens na te denken over 
verhoging van de begroting ervan;

Or. en

Amendement 270
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid terug te dringen met 
een door de afzonderlijke lidstaten 
vastgestelde marge;

Or. en

Amendement 271
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen; is van 
mening dat het tijd wordt de 
jongerengarantie bindend te maken voor 
alle lidstaten; benadrukt dat er moet 
worden gezorgd voor doeltreffende, 
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hoogwaardige en toegankelijke onderwijs- 
en opleidingsstelsels, versterking van bij- 
en omscholingsmaatregelen en 
bevordering van een leven lang leren 
zodat jongeren de vaardigheden kunnen 
ontwikkelen die noodzakelijk zijn om de 
groene en de digitale transitie en de snelle 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt het 
hoofd te bieden;

Or. en

Amendement 272
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. merkt op dat de werkloosheid 
onder jongeren onverminderd hoog is; 
benadrukt dat jongeren moeten kunnen 
deelnemen aan de arbeidsmarkt; pleit 
voor gemeenschappelijke initiatieven van 
de lidstaten en de sociale partners om de 
werkgelegenheid voor jongeren te 
bevorderen en de markten open te stellen 
voor jongeren; roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen en daarin 
tevens criteria op te nemen voor het 
scheppen van hoogwaardige banen;

Or. en

Amendement 273
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15



AM\1215162NL.docx 153/167 PE658.882v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. wijst met grote bezorgdheid op de 
hoge werkloosheid onder jongeren in een 
aantal lidstaten en op de onzekere aard 
van arbeidsovereenkomsten van jongeren, 
met name in sectoren die ernstig getroffen 
zijn door de COVID-19-crisis, zoals 
toerisme en horeca; roept op tot een 
versterkt instrument voor de 
jongerengarantie ter ondersteuning van 
initiatieven zoals de hierboven beschreven, 
met als doel de langdurige werkloosheid en 
de jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

Or. en

Amendement 274
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen en het 
instrument inclusief te maken door 
maatregelen vast te stellen om mensen die 
al geruime tijd aan arbeidsmarkt noch 
onderwijs noch opleiding deelnemen 
alsmede jongeren met een kansarme 
sociaaleconomische achtergrond, 
waaronder jongeren met een handicap en 
jonge Romani, actief voor te lichten;

Or. en
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Amendement 275
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen en duurzame 
ontwikkeling te verwezenlijken door 
middel van fatsoenlijke banen voor 
jongeren in overeenstemming met 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties;

Or. en

Amendement 276
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie ter 
ondersteuning van initiatieven zoals de 
hierboven beschreven, met als doel de 
langdurige werkloosheid en de 
jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten 
minste 50 % terug te dringen;

15. roept op tot een versterkt 
instrument voor de jongerengarantie met 
als doel de langdurige jeugdwerkloosheid 
tegen 2030 met ten minste 50 % terug te 
dringen;

Or. en

Amendement 277
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. roept de lidstaten op rekening te 
houden met de specifieke omstandigheden 
van oudere werknemers op de 
arbeidsmarkt door middel van 
maatregelen als geïndividualiseerde 
opleidingen en optimalisatie van de 
werktijden;

Or. en

Amendement 278
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie 
langetermijnmaatregelen te treffen om de 
aanzienlijke werkloosheid onder vrouwen 
te verminderen en de participatie van 
vrouwen op de arbeidsmarkt te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 279
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 

Schrappen
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op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 280
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

16. bevestigt nogmaals dat het 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid 
een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten is en verwerpt bijgevolg de 
landspecifieke aanbevelingen van de 
Commissie;

Or. en

Amendement 281
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
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het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten;

Or. en

Amendement 282
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

16. benadrukt dat een Europese 
agenda voor hoogwaardige banen niet 
alleen een kwestie van fatsoen is, maar 
ook goed is voor de economie aangezien 
deze de productiviteit en de interne vraag 
ten goede komt; is van oordeel dat bij een 
hoogwaardige baan een fatsoenlijk loon, 
werkzekerheid en toegang tot sociale 
bescherming, mogelijkheden voor een 
leven lang leren, goede 
arbeidsomstandigheden op veilige en 
gezonde werkplekken, redelijke werktijden 
met een goede balans tussen werk en 
privéleven, vakbondsvertegenwoordiging 
en onderhandelingsrechten behoren; 
roept de Commissie op om de algemene 
doelstelling om de kwaliteit van het werk 
op Europees niveau te verhogen, op te 
nemen in het semesterproces en het sociaal 
scorebord, met het oog op het sturen en 
beoordelen van de bijdrage van het 
werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten tot 
de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

Or. en

Amendement 283
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten het 
Europees Semester in te zetten als 
instrument om het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid van de EU te 
coördineren om ervoor te zorgen dat het 
herstel en de transitie op een uit 
maatschappelijk oogpunt rechtvaardige 
en ecologisch verantwoorde wijze 
verlopen; roept de lidstaten op evenveel 
belang te hechten aan de sociale en 
arbeidsgerelateerde landspecifieke 
aanbevelingen, met name in de nasleep 
van de COVID-19-crisis, als aan de 
economische en 
begrotingsaanbevelingen;

Or. en

Amendement 284
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 

16. roept de Commissie op om de 
algemene doelstelling om de kwaliteit van 
het werk op Europees niveau te verhogen, 
op te nemen in het semesterproces en het 
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sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten;

sociaal scorebord, met het oog op het 
sturen en beoordelen van de bijdrage van 
het werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten 
tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de Europese pijler van sociale rechten; eist 
herziening van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren van de EU 
om hoogwaardige banen tegen een 
redelijk loon en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden voor allen, met 
inbegrip van mensen die werkzaam zijn in 
de platform- en kluseconomie, alsook 
investeringen en hervormingen om de 
arbeidsmarkten inclusiever en 
vaardighedenonderwijs toegankelijker te 
maken voor iedereen, met name mensen 
die werkloos zijn of dreigen te raken, te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 285
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. roept Eurofound op een bijdrage te 
leveren aan het meten van de 
arbeidskwaliteit bij mannen en vrouwen 
met verschillende contract- en 
arbeidsvormen, beleidsrelevante analyses 
te verrichten om te helpen bij het 
verbeteren van de arbeidskwaliteit en 
arbeid te verduurzamen;

Or. en

Amendement 286
Kira Marie Peter-Hansen
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namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten 
en schijnzelfstandigheid af te schaffen; 
verzoekt de Commissie wetsvoorschriften 
in te dienen om betere bescherming en 
arbeidsomstandigheden te waarborgen 
voor mensen met kortlopende en atypische 
contracten en onzeker werk, waaronder 
platformarbeid;

Or. en

Amendement 287
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten 

17. roept de lidstaten op om te streven 
naar een verlaging van onvrijwillig 
tijdelijke werkgelegenheid en het 
aantal nulurencontracten terug te dringen;
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af te schaffen;

Or. en

Amendement 288
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid en daarbij een 
tempo te hanteren dat de economieën van 
de lidstaten aankunnen, er rekening mee 
houdend dat deze economieën zich in een 
bepaalde richting moeten ontwikkelen; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

Or. en

Amendement 289
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
praktijk van nulurencontracten af te 
schaffen;
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te schaffen;

Or. en

Amendement 290
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten 
af te schaffen;

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren;

Or. en

Amendement 291
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 

17. maakt zich zorgen over de toename 
van het aantal werknemers in onzekere 
vormen van werkgelegenheid, 
schijnzelfstandigen en werknemers met 
nulurencontracten; roept de Commissie 
en de lidstaten op om te streven naar een 
verlaging van de tijdelijke 
werkgelegenheid, zodat deze minder dan 
10 % van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt, waarbij meer dan 80 % 
van de gecreëerde banen middelmatig of 
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te schaffen; hoogbetaald is en geconcentreerd in 
duurzame sectoren; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
praktijk van nulurencontracten af te 
schaffen;

Or. en

Amendement 292
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen, en discriminatie en misbruik 
van werknemers met een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
daadwerkelijk te voorkomen en te 
bestraffen;

Or. en

Amendement 293
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, ook bij 
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minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

nationale overheidsdiensten, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

Or. en

Amendement 294
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, waarbij meer 
dan 80 % van de gecreëerde banen 
middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

Or. en

Amendement 295
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verbetering van 
de toestand met betrekking tot tijdelijke 



AM\1215162NL.docx 165/167 PE658.882v01-00

NL

minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten af 
te schaffen;

werkgelegenheid, zodat deze minder dan 
10 % van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt, waarbij het merendeel 
van de gecreëerde banen middelmatig of 
hoogbetaald is en geconcentreerd in 
duurzame sectoren; dringt er bij de 
Commissie en de lidstaten op aan de 
praktijk van nulurencontracten af te 
schaffen;

Or. en

Amendement 296
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan de praktijk van nulurencontracten 
af te schaffen;

17. roept de Commissie en de lidstaten 
op om te streven naar een verlaging van de 
tijdelijke werkgelegenheid, zodat deze 
minder dan 10 % van de totale 
werkgelegenheid vertegenwoordigt, 
waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde 
banen middelmatig of hoogbetaald is en 
geconcentreerd in duurzame sectoren; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan nulurencontracten te verbieden;

Or. en

Amendement 297
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten op zich in te 18. roept de lidstaten op zich in te 
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zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen tegen 2030; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
voorstellen te komen over aandoeningen 
van het bewegingsapparaat en 
stressgerelateerde aandoeningen; roept de 
Commissie op een strategische EU-agenda 
voor zorgverleners te presenteren als een 
stap verder in de kwalitatieve versterking 
van de gezondheidszorg in de EU;

zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen tegen 2030; dringt er, 
met het oog op het bereiken van deze 
doelstelling, bij de Commissie op aan om 
een nieuwe strategie voor gezondheid en 
veiligheid op het werk uit te werken en 
bovendien de beloofde lijst dringend te 
voltooien en strengere grenswaarden in te 
voeren voor schadelijke stoffen, zoals 
kankerverwekkende of mutagene stoffen, 
en in samenwerking met de sociale 
partners met ambitieuze voorstellen te 
komen over aandoeningen van het 
bewegingsapparaat en stressgerelateerde 
aandoeningen; roept de Commissie op een 
strategische EU-agenda voor zorgverleners 
te presenteren als een stap verder in de 
kwalitatieve versterking van de 
gezondheidszorg in de EU, ook voor 
werknemers in de persoonlijke en 
huishoudelijke dienstverlening;

Or. en

Amendement 298
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten op zich in te 
zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen tegen 2030; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
voorstellen te komen over aandoeningen 
van het bewegingsapparaat en 
stressgerelateerde aandoeningen; roept de 
Commissie op een strategische EU-
agenda voor zorgverleners te presenteren 
als een stap verder in de kwalitatieve 
versterking van de gezondheidszorg in de 
EU;

18. roept de Commissie op zo spoedig 
mogelijk een nieuw strategisch kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk voor 
de periode na 2020 te presenteren en zich 
in te zetten voor het elimineren van 
dodelijke arbeidsongevallen tegen 2030; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
richtlijn over werkgerelateerde stress en 
aandoeningen van het bewegingsapparaat, 
een richtlijn over geestelijk welzijn op de 
werkplek en een EU-strategie voor 
geestelijke gezondheid te presenteren om 
alle werknemers op de werkplek te 
beschermen; roept de Commissie op een 
ambitieuzere herziening van de richtlijn 
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betreffende carcinogene of mutagene 
agentia te presenteren, en voor ten minste 
vijftig stoffen in de richtlijn inzake 
blootstelling aan carcinogene en 
mutagene stoffen op het werk 
grenswaarden op te nemen, met 
vermelding van stoffen met schadelijke 
effecten op het voortplantingssysteem;

Or. en

Amendement 299
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten op zich in te 
zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen tegen 2030; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
voorstellen te komen over aandoeningen 
van het bewegingsapparaat en 
stressgerelateerde aandoeningen; roept de 
Commissie op een strategische EU-
agenda voor zorgverleners te presenteren 
als een stap verder in de kwalitatieve 
versterking van de gezondheidszorg in de 
EU;

18. roept de lidstaten op zich in te 
zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen tegen 2030; benadrukt 
de noodzaak van voorstellen over 
aandoeningen van het bewegingsapparaat 
en stressgerelateerde aandoeningen;

Or. en


