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Amendement 300
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

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; dringt er bij 
de Commissie op aan in het volgende 
strategisch EU-kader voor gezondheid en 
veiligheid op het werk met ambitieuze 
voorstellen te komen teneinde de risico’s 
voor zowel de fysieke als mentale 
gezondheid van werknemers aan te 
pakken; 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;

Or. en

Amendement 301
Sara Skyttedal

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; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
voorstellen te komen over aandoeningen 
van het bewegingsapparaat en 
stressgerelateerde aandoeningen; roept de 
lidstaten op fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden te scheppen voor 
zorgverleners;
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Or. en

Amendement 302
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

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; 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 en hierin 
eveneens verleners van persoonlijke en 
huishouddiensten op te nemen;

Or. en

Amendement 303
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. roept de lidstaten op zich in te 
zetten voor het elimineren van dodelijke 

18. roept de lidstaten op zich in te 
zetten voor het elimineren van dodelijke 
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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;

arbeidsongevallen tegen 2030; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
wetgevingsvoorstellen 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; is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie inzake een vierde herziening 
van de richtlijn betreffende carcinogene 
en mutagene agentia, waarin bindende 
grenswaarden voor beroepsmatige 
blootstelling worden vastgesteld voor 
acrylonitril, nikkelverbindingen en 
benzeen; verzoekt de Commissie de 
richtlijn betreffende carcinogene en 
mutagene agentia te blijven bijwerken en 
tegen 2024 bindende grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling vast te stellen 
voor ten minste 50 aanvullende stoffen, 
alsmede stoffen met schadelijke gevolgen 
voor het voortplantingssysteem op te 
nemen in de richtlijn;

Or. en

Amendement 304
Miriam Lexmann

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 

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; 
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van de gezondheidszorg in de EU; herhaalt dat de agenda voor zorgverleners 
eveneens de situatie moet weerspiegelen 
van de 100 miljoen informele 
zorgverleners in de EU, die 80 % van de 
langdurige zorg verlenen maar voor het 
grootste deel niet worden erkend;

Or. en

Amendement 305
Jordi Cañas

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; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
voorstellen te komen over aandoeningen 
van het bewegingsapparaat en 
stressgerelateerde aandoeningen, alsook 
over de integratie op de arbeidsmarkt van 
mensen die lijden aan chronische en 
zeldzame ziekten; 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;

Or. en

Amendement 306
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

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 

18. roept de lidstaten op zich in te 
zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen en arbeidsgerelateerde 
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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;

gezondheidsproblemen 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;

Or. en

Amendement 307
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

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; dringt er bij 
de Commissie op aan met ambitieuze 
wetgevingsvoorstellen 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;

Or. en

Amendement 308
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

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; 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;

Or. en

Amendement 309
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie samen met 
de lidstaten en met volledige 
inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel een 
regelgevingskader te ontwikkelen dat 
hoogwaardige zorgdiensten garandeert en 
een breder gebruik van telezorg en 
telegeneeskunde mogelijk maakt, door te 
voorzien in wettelijke waarborgen voor 
zorgwerkers en de noodzakelijke vereisten 
op het gebied van opleiding vast te stellen, 
teneinde zorg en eerstelijnszorg te 
garanderen voor alle EU-burgers, 
ongeacht hun leeftijd, in alle geografische 
gebieden van de EU, ook in gebieden die 
kampen met demografische nadelen, zoals 
dunbevolkte en ontvolkte gebieden;

Or. en

Amendement 310
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten gebruik te maken van nieuwe 
mogelijkheden in de gezondheidszorg die 
de consumenten en de patiënten ten goede 
komen en daarbij de rol van publieke en 
particuliere instellingen in het aanbieden 
van gezondheidszorg aan de burgers in 
acht te nemen; beklemtoont dat de EU 
gevolg moet geven aan het Europees 
kader voor actie inzake geestelijke 
gezondheid; merkt op dat het voorkomen 
van kanker eveneens een van de 
doelstellingen is, aangezien 40 % van de 
gevallen van kanker als vermijdbaar 
wordt beschouwd;

Or. en

Amendement 311
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
betreffende carcinogene en mutagene 
agentia regelmatig bij te werken en uit te 
breiden teneinde werknemers beter te 
beschermen tegen schadelijke chemische 
stoffen, met inbegrip van reprotoxische 
stoffen;

Or. en

Amendement 312
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
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. vraagt dat de rol van EU-OSHA 
wordt versterkt om gezonde en veilige 
werkplekken in de hele Unie te 
bevorderen en verdere initiatieven te 
ontwikkelen om preventie op het werk in 
alle bedrijfssectoren te verbeteren;

Or. en

Amendement 313
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie een 
ambitieus plan voor het overwinnen van 
kanker voor te stellen om het door deze 
ziekte veroorzaakte lijden te helpen 
verminderen;

Or. en

Amendement 314
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. herinnert eraan dat volgens 
Eurofound slechts een op de drie 
werknemers met een beperkende 
chronische ziekte beschikt over een 
aangepaste werkplek; verzoekt de 
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Commissie en de lidstaten de 
werkgelegenheid van mensen met een 
handicap of een chronische ziekte in 
Europa, alsook het behoud van hun 
banen en hun re-integratie op de 
arbeidsmarkt te blijven bevorderen;

Or. en

Amendement 315
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking 
heeft op atypische werknemers, 
werknemers bij platformbedrijven en 
zelfstandigen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in deze richtlijn 
minimumnormen op te nemen voor eerlijk 
telewerken en het recht om offline te zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 316
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking 
heeft op atypische werknemers, 
werknemers bij platformbedrijven en 
zelfstandigen; dringt er bij de Commissie 

Schrappen
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op aan om in deze richtlijn 
minimumnormen op te nemen voor eerlijk 
telewerken en het recht om offline te zijn;

Or. en

Amendement 317
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking 
heeft op atypische werknemers, 
werknemers bij platformbedrijven en 
zelfstandigen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in deze richtlijn 
minimumnormen op te nemen voor eerlijk 
telewerken en het recht om offline te zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 318
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking 
heeft op atypische werknemers, 
werknemers bij platformbedrijven en 
zelfstandigen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in deze richtlijn 
minimumnormen op te nemen voor eerlijk 

19. is van mening dat de COVID-19-
pandemie en de door de overheid 
opgelegde lockdowns het aantal uren dat 
werknemers telewerken drastisch hebben 
doen toenemen; erkent dat telewerken veel 
sociale en financiële voordelen heeft voor 
werknemers en bedrijven; is van mening 
dat het feit dat de EU-instellingen en -
agentschappen vanaf afstand kunnen 
functioneren, de instellingen een ideale 
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telewerken en het recht om offline te zijn; gelegenheid biedt om de 
begrotingsuitgaven voor kantoorruimte te 
verminderen; moedigt de lidstaten aan om 
telewerken en platformwerk te 
ontwikkelen, te bevorderen, te 
ondersteunen en te reguleren;

Or. en

Amendement 319
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; 
verzoekt de Commissie een oplossing te 
vinden voor het door de 
mededingingsregels van de EU 
veroorzaakte gebrek aan mogelijkheden 
voor zelfstandige werknemers bij 
platformbedrijven om collectief te 
onderhandelen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in deze richtlijn het recht om 
offline te zijn, duidelijke normen met 
betrekking tot de coördinatie van 
belastingen en sociale zekerheid van 
grensarbeiders en minimumnormen voor 
eerlijk telewerken op te nemen, met 
inbegrip van een verduidelijking van het 
vrijwillige karakter van telewerken en een 
regeling betreffende de uitrusting, 
bijvoorbeeld in verband met 
aansprakelijkheid;

Or. en

Amendement 320
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Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. roept de Commissie op om 
aanbevelingen te doen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
aanbevelingen minimumnormen op te 
nemen voor eerlijk telewerken en het recht 
om offline te zijn; moedigt de lidstaten aan 
nationale stelsels van digitaal onderwijs 
voor volwassenen op te richten, om 
diegenen die reeds formeel onderwijs 
hebben genoten voor te bereiden op het 
leven en werken in de digitale omgeving;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking 
heeft op atypische werknemers, 
werknemers bij platformbedrijven en 
zelfstandigen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in deze richtlijn 
minimumnormen op te nemen voor eerlijk 
telewerken en het recht om offline te zijn;

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over het 
garanderen van betere toegang tot sociale 
bescherming, verbeterde collectieve 
vertegenwoordiging, eerlijke, 
transparante en voorspelbare 
arbeidsomstandigheden, ook vanuit het 
oogpunt van gezondheid en veiligheid, en 
sociale rechten, die betrekking heeft op 
atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen in de 
platformeconomie; dringt er bij de 
Commissie op aan om eveneens een 
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richtlijn voor te stellen met 
minimumnormen voor eerlijk telewerken 
en het recht om offline te zijn;

Or. en

Amendement 322
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen en 
waarin duidelijke, eenvoudige 
richtsnoeren worden vastgesteld inzake 
prijsbepaling, contractvoorwaarden, 
werkuitrusting en de verschillen tussen 
bedrijfsactiviteiten en activiteiten van 
dienstverleners;

Or. en

Amendement 323
Nikolaj Villumsen, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking 
heeft op atypische werknemers, 
werknemers bij platformbedrijven en 
zelfstandigen; dringt er bij de Commissie 
op aan om in deze richtlijn 

19. roept de Commissie op om 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie te verbeteren; dringt er 
bij de Commissie op aan om in dit verband 
een bindend alomvattend kader voor te 
stellen om platformwerkers dezelfde 
rechten te bieden als gewone werknemers; 
dringt er bij de Commissie voorts op aan 
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minimumnormen op te nemen voor eerlijk 
telewerken en het recht om offline te zijn;

om een kader voor te stellen voor 
minimumnormen voor eerlijk telewerken 
en het recht om offline te zijn;

Or. en

Amendement 324
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. erkent dat eerlijk en sociaal 
duurzaam werk en daadwerkelijke 
participatie van werknemers in het 
vormgeven van arbeidsomstandigheden 
bij digitale platforms en in alle andere 
sectoren belangrijker zijn dan ooit en dat 
werknemers democratische invloed 
moeten kunnen uitoefenen op het bestuur 
van het werk; beklemtoont dat de 
voordelen van de digitalisering breed en 
eerlijk moeten worden verdeeld en dat 
werknemers van de digitale sector 
dezelfde rechten en 
arbeidsomstandigheden moeten genieten 
als werknemers van andere sectoren; 
betreurt dat de aangekondigde top over 
platformwerk moest worden uitgesteld; 
roept de Commissie op om een richtlijn 
voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; 
verzoekt de Commissie met deze richtlijn 
te verzekeren dat platformbedrijven de 
reeds bestaande nationale en Europese 
wetgeving naleven, alsook het statuut van 
werknemers bij platforms te 
verduidelijken met behulp van het 
weerlegbaar vermoeden van een 
arbeidsrelatie, en hun 
arbeidsomstandigheden, hun recht om 
zich te organiseren, om te worden 
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vertegenwoordigd door vakbonden en om 
collectieve overeenkomsten te 
onderhandelen, te beschermen; dringt er 
bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en andere digitale 
rechten op het werk, zoals het recht om 
offline te zijn, de bescherming van de 
privacy van werknemers, ook middels 
toezicht op afstand of enige andere vorm 
van tracking, en het verbod op 
microchipimplantaten bij werknemers en 
het gebruik van artificiële intelligentie bij 
aanwervingsprocedures, en daarbij 
rekening te houden met de 
kaderovereenkomst van de Europese 
sociale partners inzake digitalisering;

Or. en

Amendement 325
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn, alsook maatregelen ter 
ondersteuning van het evenwicht tussen 
werk en privéleven;

Or. en

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn te handhaven; verzoekt de 
Commissie het recht om offline te zijn op 
te nemen in haar nieuwe strategie inzake 
veiligheid en gezondheid op het werk en 
om binnen het kader inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk expliciet nieuwe 
psychosociale maatregelen en acties uit te 
werken;

Or. en

Amendement 327
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die ook betrekking heeft 
op atypische werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
offline te zijn;

19. roept de Commissie op om een 
richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de 
digitale economie, die betrekking heeft op 
alle werknemers, ook atypische 
werknemers, werknemers bij 
platformbedrijven en zelfstandigen; dringt 
er bij de Commissie op aan om in deze 
richtlijn minimumnormen op te nemen 
voor eerlijk telewerken en het recht om 
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offline te zijn;

Or. en

Amendement 328
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. beklemtoont dat de COVID-19-
pandemie het belang heeft onderstreept 
van digitale oplossingen, met name 
telewerken; is van mening dat naar 
behoren gereguleerde flexibele 
werkregelingen en telewerken kansen 
bieden, zoals een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven, verminderde CO2-
uitstoot door het dagelijkse woon-
werkverkeer en meer arbeidskansen voor 
mensen met een handicap, en dat deze 
werkregelingen en telewerken mogelijk 
kunnen dienen als een instrument om de 
ontvolking van het platteland aan te 
pakken; verzoekt de Europese Commissie 
een wetgevingskader voor te stellen voor 
het vaststellen van duidelijke 
gemeenschappelijke minimumnormen en 
voorwaarden voor telewerken in de EU 
om de gezondheid en veiligheid van 
werknemers te beschermen en fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden te garanderen, 
met inbegrip van naleving van de 
arbeidstijden, het verlof, het evenwicht 
tussen werk en privéleven en het recht om 
offline te zijn;

Or. en

Amendement 329
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese 
bedrijfsvormen, inclusief 
onderaannemingsketens en franchises, en 
voor bedrijven die gebruikmaken van 
Europese instrumenten voor 
bedrijfsmobiliteit, om minimumnormen 
vast te stellen; roept ook op tot herziening 
van de richtlijn betreffende de Europese 
ondernemingsraad (EOR);

Schrappen

Or. en

Amendement 330
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen; roept ook 
op tot herziening van de richtlijn 
betreffende de Europese ondernemingsraad 
(EOR);

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen en een 
einde te maken aan het ontwijken en 
omzeilen van de inspraakrechten van 
werknemers; roept ook op tot herziening 
van de richtlijn betreffende de Europese 
ondernemingsraad (EOR) teneinde te 
garanderen dat de transnationale 
informatie- en raadplegingsprocedure 
naar behoren wordt uitgevoerd en wordt 
voltooid voordat er beslissingen worden 
genomen; met behulp van de herziening 
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moet de handhaving van de rechten uit 
hoofde van de EOR-richtlijn worden 
gegarandeerd, door toegang tot de rechter 
en tot doeltreffende en afschrikkende 
sancties te verzekeren, met inbegrip van 
het recht om bedrijfsbeslissingen tijdelijk 
op te schorten indien de informatie- en 
raadplegingsrechten van werknemers niet 
werden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 331
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen; roept ook 
op tot herziening van de richtlijn 
betreffende de Europese ondernemingsraad 
(EOR);

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen, ook 
inzake verwachte veranderingen en 
herstructureringen, met name op het 
niveau van het bedrijf; roept ook op tot 
herziening van de richtlijn betreffende de 
Europese ondernemingsraad (EOR) om 
onder meer gedegen handhaving en 
sancties voor het schenden van de regels 
te verzekeren en de werking van de 
bijzondere onderhandelingsgroep te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 332
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen; roept ook 
op tot herziening van de richtlijn 
betreffende de Europese 
ondernemingsraad (EOR);

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen;

Or. en

Amendement 333
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen; roept ook 
op tot herziening van de richtlijn 
betreffende de Europese ondernemingsraad 
(EOR);

20. roept de Commissie op om 
onderzoek te doen naar 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om de potentiële 
meerwaarde van minimumnormen te 
evalueren; roept ook op tot herziening van 
de richtlijn betreffende de Europese 
ondernemingsraad (EOR);

Or. en

Amendement 334
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. roept de Commissie op om een 
nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen; roept ook 
op tot herziening van de richtlijn 
betreffende de Europese ondernemingsraad 
(EOR);

20. roept de lidstaten op om samen te 
werken aan een kader inzake 
werknemersinformatie, raadpleging en 
participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en 
franchises, en voor bedrijven die 
gebruikmaken van Europese instrumenten 
voor bedrijfsmobiliteit, om 
minimumnormen vast te stellen; roept ook 
op tot herziening van de richtlijn 
betreffende de Europese ondernemingsraad 
(EOR);

Or. en

Amendement 335
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. verzoekt de Commissie de 
ontwikkeling van aandelen- en 
winstdelingsprogramma’s voor 
werknemers te promoten als instrument 
om de inclusie van werknemers en de 
democratie op het werk te verbeteren, de 
ongelijkheid te verminderen en het risico 
op banenverlies in mindere tijden te 
beperken; benadrukt dat dergelijke 
maatregelen bovenop vaste salarissen en 
arbeidsvoorwaarden moeten komen en 
niets mogen afdoen aan de noodzaak om 
ervoor te zorgen dat werknemers 
fatsoenlijk kunnen leven van hun salaris;

Or. en
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Amendement 336
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en 
vereisten vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat ten minste 80 % van de 
bedrijven tegen 2030 onder duurzame 
corporate governance-overeenkomsten 
valt;

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en 
vereisten vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat ten minste 80 % van de 
bedrijven tegen 2030 onder duurzame 
corporate governance-overeenkomsten 
valt;

Schrappen

Or. en

Amendement 338
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
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Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en 
vereisten vast te stellen om ervoor te 
zorgen dat ten minste 80 % van de 
bedrijven tegen 2030 onder duurzame 
corporate governance-overeenkomsten 
valt;

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige aanbevelingen vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat bedrijven 
onder duurzame corporate governance-
overeenkomsten vallen;

Or. en

Amendement 339
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en vereisten 
vast te stellen om ervoor te zorgen dat ten 
minste 80 % van de bedrijven tegen 2030 
onder duurzame corporate governance-
overeenkomsten valt;

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en vereisten 
vast te stellen om tegen 2030 het aantal 
bedrijven dat onder duurzame corporate 
governance-overeenkomsten valt, te 
verhogen;

Or. en

Amendement 340
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en vereisten 
vast te stellen om ervoor te zorgen dat ten 
minste 80 % van de bedrijven tegen 2030 
onder duurzame corporate governance-
overeenkomsten valt;

21. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de nodige voorwaarden en vereisten 
vast te stellen om ervoor te zorgen dat ten 
minste 80 % van de bedrijven tegen 2030 
onder duurzame corporate governance-
overeenkomsten valt, waarbij met de 
werknemers overeengekomen strategieën 
worden vastgesteld om positieve invloed 
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uit te oefenen op de ecologische, sociale 
en economische ontwikkeling door 
governancepraktijken en 
marktaanwezigheid, de rol van managers 
in het nastreven van de 
langetermijnbelangen van hun bedrijven 
te versterken, de verantwoordingsplicht 
van managers op het gebied van de 
integratie van duurzaamheid in de 
zakelijke besluitvorming te verbeteren en 
corporate-governancepraktijken die 
bijdragen tot de duurzaamheid van het 
bedrijf te bevorderen, met inbegrip van 
bedrijfsrapportage, de vergoedingen van 
de leden van de raad van bestuur, het 
maximale verschil tussen de salarissen, de 
samenstelling van de raad van bestuur en 
de betrokkenheid van belanghebbenden;

Or. en

Amendement 341
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 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit voor een richtlijn inzake 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
op het gebied van mensenrechten en 
verantwoord zakelijk gedrag – met 
inbegrip van werknemersrechten zoals het 
recht op vrijheid van vereniging en op 
collectieve onderhandelingen, gezondheid 
en veiligheid, sociale bescherming en 
arbeidsvoorwaarden – waarmee bindende 
zorgvuldigheidsverplichtingen worden 
vastgesteld die van toepassing zijn op de 
activiteiten en zakelijke relaties van 
bedrijven, met inbegrip van de 
toeleverings- en onderaannemingsketens; 
beklemtoont dat met deze richtlijn de 
volledige betrokkenheid van vakbonden 
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en vertegenwoordigers van werknemers 
bij het volledige zorgvuldigheidsproces 
moet worden verzekerd en het recht om op 
de relevante niveaus collectief te 
onderhandelen over het 
zorgvuldigheidsbeleid moet worden 
gegarandeerd; beklemtoont dat zowel 
nationale arbeidsinspectiediensten als de 
ELA met betrekking tot alle EU-bedrijven 
en bedrijven die toegang willen krijgen tot 
de interne markt doorheen de keten 
inspecties moeten kunnen uitvoeren, de 
mogelijkheid moeten bieden om klachten 
in te dienen en bemiddeling moeten 
aanbieden; verzoekt de Commissie erop 
aan te dringen dat alle handelspartners 
van de EU Verdrag nr. 81 
(arbeidsinspectie) en Verdrag nr. 129 
(arbeidsinspectie in de landbouwsector) 
van de IAO ratificeren;

Or. en

Amendement 342
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit voor een richtlijn inzake 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
op het gebied van mensenrechten en 
verantwoord zakelijk gedrag, waarmee 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
worden vastgesteld die van toepassing zijn 
op de activiteiten en zakelijke relaties van 
bedrijven, met inbegrip van toeleverings- 
en onderaannemingsketens, zonder 
afbreuk te doen aan bestaande en 
toekomstige vereisten inzake 
ketenaansprakelijkheid in 
onderaannemingsketens; is van mening 
dat met deze richtlijn de volledige 
betrokkenheid van vakbonden en 
vertegenwoordigers van werknemers bij 
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het volledige zorgvuldigheidsproces moet 
worden verzekerd en het recht om op de 
relevante niveaus collectief te 
onderhandelen over het 
zorgvuldigheidsbeleid moet worden 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 343
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. pleit voor een richtlijn inzake 
bindende zorgvuldigheidsverplichtingen 
op het gebied van mensenrechten in de 
toeleveringsketen en verantwoord zakelijk 
gedrag, waarmee bindende 
zorgvuldigheidsverplichtingen worden 
vastgesteld die van toepassing zijn op de 
activiteiten en zakelijke relaties van 
bedrijven, met inbegrip van toeleverings- 
en onderaannemingsketens; is van 
mening dat met deze richtlijn de volledige 
betrokkenheid van vakbonden en 
vertegenwoordigers van werknemers bij 
het volledige zorgvuldigheidsproces moet 
worden verzekerd en het recht om op de 
relevante niveaus collectief te 
onderhandelen over het 
zorgvuldigheidsbeleid moet worden 
gegarandeerd;

Or. en

Amendement 344
Agnes Jongerius, Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, 
Brando Benifei, Marc Angel



AM\1216518NL.docx 29/118 PE659.082v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. moedigt de Europese Commissie 
aan om rekening te houden met de 
specifieke situatie van ondernemingen 
van de sociale economie, die tijdens de 
pandemie zeer belangrijk zijn gebleken 
voor de maatschappij, en de ontwikkeling 
van specifieke programma’s en financiële 
instrumenten in overweging te nemen; 
beklemtoont dat iedereen in staat moet 
worden gesteld werk te doen dat 
voldoening geeft; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten te investeren in 
gesubsidieerde werkprogramma’s voor 
mensen die zich op een afstand van de 
arbeidsmarkt bevinden;

Or. en

Amendement 345
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt erop aan dat de lidstaten 
hun handhavingscapaciteit vergroten om 
uiterlijk in 2030 een verhouding van ten 
minste één arbeidsinspecteur per 10 000 
werkzame personen te bereiken;

22. verzoekt de lidstaten hun nationale 
capaciteit te vergroten om uiterlijk in 2030 
een verhouding van ten minste één 
arbeidsinspecteur per 10 000 werkzame 
personen te bereiken; beklemtoont dat 
bezuinigingen leiden tot verarmde 
nationale arbeidsinspecties in de hele 
Unie;

Or. en

Amendement 346
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt erop aan dat de lidstaten 
hun handhavingscapaciteit vergroten om 
uiterlijk in 2030 een verhouding van ten 
minste één arbeidsinspecteur per 10 000 
werkzame personen te bereiken;

22. moedigt de lidstaten aan hun 
handhavingscapaciteit te vergroten om de 
hoogst mogelijke verhouding van 
arbeidsinspecteurs per 10 000 werkzame 
personen te bereiken, bepaald op het 
niveau van elke lidstaat en in 
overeenstemming met de capaciteiten van 
de lidstaten;

Or. en

Amendement 347
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt erop aan dat de lidstaten hun 
handhavingscapaciteit vergroten om 
uiterlijk in 2030 een verhouding van ten 
minste één arbeidsinspecteur per 10 000 
werkzame personen te bereiken;

22. dringt erop aan dat de lidstaten hun 
handhavingscapaciteit vergroten om een 
betere verhouding van arbeidsinspecteurs 
per 10 000 werkzame personen te bereiken;

Or. en

Amendement 348
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. dringt erop aan dat de lidstaten hun 
handhavingscapaciteit vergroten om 
uiterlijk in 2030 een verhouding van ten 
minste één arbeidsinspecteur per 10 000 
werkzame personen te bereiken;

22. beklemtoont dat doeltreffende 
handhaving essentieel is voor de 
bescherming van werknemers en de 
uitvoering van sociale rechten; betreurt 
het dat de meeste lidstaten achterlopen 



AM\1216518NL.docx 31/118 PE659.082v01-00

NL

met hun toezeggingen in het kader van 
het IAO-verdrag betreffende de 
arbeidsinspectie op het gebied van het 
aantal arbeidsinspecteurs; dringt erop aan 
dat de lidstaten hun handhavingscapaciteit 
vergroten om uiterlijk in 2030 een 
verhouding van ten minste één 
arbeidsinspecteur per 10 000 werkzame 
personen te bereiken;

Or. en

Amendement 349
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. verzoekt de Commissie de richtlijn 
betreffende carcinogene en mutagene 
agentia te herzien en in de richtlijn voor 
ten minste vijftig stoffen grenswaarden 
voor beroepsmatige blootstelling aan 
carcinogene en mutagene agentia vast te 
stellen, alsmede stoffen met schadelijke 
gevolgen voor het voortplantingssysteem 
op te nemen in de richtlijn;

Or. en

Amendement 350
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 351
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. beklemtoont dat in 2018 in de EU-
27 bijna 109 miljoen mensen het risico 
liepen op armoede of sociale uitsluiting, 
wat goed is voor 21,7 % van de totale 
bevolking, en dat 23 miljoen daarvan 
kinderen waren; merkt op dat de 
doelstelling van de Lissabonstrategie om 
de armoede met 50 % te verminderen, met 
als doel een vermindering tot minder dan 
3 % tegen 2050, niet werd bereikt;

Or. en

Amendement 352
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt;

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, en voldoende voeding 
krijgt;

Or. en



AM\1216518NL.docx 33/118 PE659.082v01-00

NL

Amendement 353
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt;

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat elk 
kind in de EU toegang heeft tot 
hoogwaardig(e) en gratis gezondheidszorg, 
onderwijs en kinderopvang, fatsoenlijke 
huisvesting geniet en voldoende voeding 
krijgt;

Or. en

Amendement 354
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt;

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van een bindende Europese kindergarantie, 
zodat tegen 2030 elk kind in de EU 
volledige toegang heeft tot hoogwaardig(e) 
en gratis gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke en gezonde 
huisvesting met drinkwater geniet en 
voldoende gezonde voeding krijgt;

Or. en

Amendement 355
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt;

23. beklemtoont dat het uitroeien van 
armoede onder kinderen en het 
verzekeren van het welzijn van en gelijke 
kansen voor kinderen tot de belangrijkste 
prioriteiten van Europa moeten behoren; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
vaart te zetten achter de uitvoering van de 
Europese kindergarantie, zodat tegen 2030 
elk kind in de EU volledige toegang heeft 
tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt; 
verzoekt de Commissie de hiermee 
verband houdende indicatoren te 
ontwikkelen om de vooruitgang met 
betrekking tot deze doelstellingen te 
meten; verzoekt de lidstaten ten minste 
5 % van hun ESF+-middelen die onder 
gedeeld beheer vallen toe te kennen aan 
de Europese kindergarantie; beklemtoont 
dat het cruciaal is dat er een afzonderlijke 
begroting van 3 miljard EUR wordt 
gecreëerd voor het eerste jaar van de 
uitvoering ervan, wanneer de EU lijdt 
onder de gevolgen van de COVID-19-
pandemie, die nog grotere gevolgen zal 
hebben voor kinderen op kinderen als de 
meest kwetsbare groep onder de meest 
achtergestelde groepen, en dat in 2021-
2027 in de Europese kindergarantie in 
totaal ten minste 20 miljard EUR wordt 
geïnvesteerd;

Or. en

Amendement 356
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23
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Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt;

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en digitale 
basisvaardigheden en kinderopvang, 
fatsoenlijke huisvesting geniet en 
voldoende voeding krijgt; merkt op dat dit 
beleid moet worden gecombineerd met 
andere maatregelen op het gebied van 
armoedebestrijding en gezinsbeleid, 
teneinde veelzijdige beleidscycli voort te 
brengen waarmee aan kinderen en hun 
gezinnen kansen op het gebied van sociale 
inclusie kunnen worden geboden;

Or. en

Amendement 357
Radan Kanev

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt;

23. roept de Commissie en de lidstaten 
op om vaart te zetten achter de uitvoering 
van de Europese kindergarantie, zodat 
tegen 2030 elk kind in de EU volledige 
toegang heeft tot hoogwaardig(e) en gratis 
gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang, fatsoenlijke huisvesting 
geniet en voldoende voeding krijgt; 
beklemtoont dat de EU-kindergarantie 
nationale en lokale strategieën voor de 
bestrijding van kinderarmoede dient te 
ondersteunen, rekening houdend met de 
specifieke uitdagingen waarmee 
verschillende groepen behoeftige kinderen 
op lokaal niveau worden geconfronteerd;

Or. en
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Amendement 358
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten te zorgen voor de meest 
kwetsbare gezinnen, die niet beschikken 
over de minimumvoorwaarden voor hun 
menselijke ontwikkeling, zoals een 
fatsoenlijk salaris en huisvesting; is van 
mening dat het eveneens essentieel is om 
ouders bewuster te maken van hun 
verantwoordelijkheid betreffende de zorg 
en opvoeding van hun kinderen, wat niet 
alleen hun recht maar ook 
onvermijdelijke plicht is; is van mening 
dat het werk van de lidstaten en de 
maatschappij derhalve zal bestaan uit het 
ondersteunen en beheren van alle 
overeengekomen initiatieven zodat elk 
gezin voldoende middelen kan verkrijgen 
om hun volledige ontwikkeling te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 359
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de lidstaten om de 
middelen uit het Cohesiefonds en het 
EFRO en met name het ESF te gebruiken 
om de toegankelijkheid van openbare 
ruimten te verbeteren voor personen met 
bijzondere behoeften, met inbegrip van 
personen met een handicap, voor 
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personen met kinderen en voor ouderen, 
die nog steeds worden geconfronteerd met 
het probleem van sociale uitsluiting; pleit 
voor het vrijmaken van meer financiering 
van het ESF om de digitale kloof en 
digitale uitsluiting, vooral bij ouderen, 
doeltreffend te bestrijden;

Or. en

Amendement 360
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. wijst met bezorgdheid op het risico 
op verzuiling van het beleid, waarbij de 
Commissie en de lidstaten aanzienlijke 
middelen inzetten voor individuele 
beleidsterreinen, zoals kinderen, 
gezondheid, onderwijs of inclusie op de 
arbeidsmarkt, maar er niet in slagen 
synergieën tot stand te brengen tussen 
sociale investeringscycli; pleit voor een 
aanpak op basis van een levenslange 
beleidscyclus, waarbij het de algemene 
doelstelling is om vicieuze sociale cycli te 
doorbreken en duurzame sociale inclusie 
voor iedereen te verzekeren;

Or. en

Amendement 361
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 bis. verzoekt de Europese Commissie 
en de lidstaten een Europese 
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ouderengarantie in te voeren, zoals de 
kindergarantie, die tot doel heeft te 
garanderen dat ouderen de 
gezondheidszorg, fatsoenlijke huisvesting 
en sociale zekerheid krijgen waarop zij 
recht hebben in hun lidstaat van 
herkomst;

Or. en

Amendement 362
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

23 ter. vraagt dat meer middelen die 
beschikbaar zijn in het kader van het 
EFRO worden ingezet voor de verbetering 
van vervoers- en telecommunicatie-
infrastructuur in gebieden die 
verhoudingsgewijs een grote vergrijzende 
bevolking hebben en veel 
plattelandsgebieden omvatten en die 
kampen met ontvolking;

Or. en

Amendement 363
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen

Or. en
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Amendement 364
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 365
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 366
Ádám Kósa, Sara Skyttedal, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen
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Or. en

Amendement 367
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 368
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 369
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 

Schrappen
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dekking van 100 %;

Or. en

Amendement 370
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

Schrappen

Or. en

Amendement 371
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

24. verzoekt de Commissie een 
grondige studie uit te voeren om de 
gevolgen van het potentiële voorstel over 
minimuminkomensregelingen te 
beoordelen;

Or. en

Amendement 372
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement
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24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

24. neemt nota van het komende kader 
van de Commissie voor 
minimuminkomensregelingen, en dringt 
erop aan dat armoede onder werkenden in 
de EU volledig moet worden uitgebannen, 
met gerichte, sectorale en proportionele 
maatregelen en met behulp van een 
permanente dialoog met de sociale en 
economische partners, waarbij wordt 
verzekerd dat burgers die niet worden 
vertegenwoordigd, zoals mobiele of 
seizoensarbeiders, toegang hebben tot 
regelingen voor collectieve 
onderhandelingen, en waarbij nationale 
bevoegdheden en nationale specifieke 
kenmerken met betrekking tot het 
vaststellen van streefcijfers voor 
minimuminkomens volledig worden 
geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 373
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kaderrichtlijn voorstelt voor adequate 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 % teneinde het recht op 
een fatsoenlijk leven te waarborgen en 
armoede uit te roeien;

Or. en

Amendement 374
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een EU-kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen waarin moet 
worden ingegaan op de vraagstukken 
omtrent toereikendheid en dekking en 
waarin een niet-verlagingsclausule moet 
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 375
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %;

24. dringt erop aan dat de Commissie 
een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een 
dekking van 100 %; beklemtoont dat elke 
persoon in Europa hierdoor moet worden 
gedekt en dat pensioenen een inkomen 
moeten garanderen dat boven de 
armoedegrens ligt;

Or. en

Amendement 376
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 

Schrappen
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vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

Or. en

Amendement 377
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, die momenteel 16 % bedraagt, – 
en de daaruit voortvloeiende pensioenkloof 
– en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren; herhaalt 
dat de genderpensioenkloof eveneens het 
gevolg is van tekortschietende 
pensioensregelingen die niet voldoende 
rekening houden met perioden van 
zwangerschaps- of ouderschapsverlof;

Or. en

Amendement 378
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het onverwijld 
wegwerken van de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen en de daaruit 
voortvloeiende pensioenkloof;
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loontransparantie te presenteren;

Or. en

Amendement 379
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030;

Or. en

Amendement 380
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – en een wettelijk kader 
voor loontransparantie te presenteren;

Or. en

Amendement 381
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op te blijven werken aan de verkleining 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – en een wettelijk kader 
voor loontransparantie te presenteren;

Or. en

Amendement 382
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
bindende loontransparantie te presenteren;

Or. en

Amendement 383
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
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pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, door het beginsel van 
gelijk loon voor gelijk werk voor mannen 
en vrouwen te ondersteunen, en een 
wettelijk kader voor loontransparantie te 
presenteren, met inbegrip van rapportage 
over loontransparantie en informatie over 
loonniveaus;

Or. en

Amendement 384
Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre 
Vedrenne, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
bindende loontransparantie te presenteren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten te 
zorgen voor gelijke arbeidsparticipatie en 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
op de arbeidsmarkt en initiatieven te 
nemen om de toegang van vrouwen tot 
financiële middelen, vrouwelijk 
ondernemerschap en de financiële 
onafhankelijkheid van vrouwen te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 385
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen – en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren;

25. roept de lidstaten en de Commissie 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen, tussen personen met een 
verschillende etnische achtergrond en 
tussen personen met en zonder handicap 
– en de daaruit voortvloeiende 
pensioenkloof – met een streefcijfer van 
0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor 
loontransparantie te presenteren; verzoekt 
de Commissie en de Raad de 
langverwachte richtlijn vrouwelijke 
bestuurders snel goed te keuren om de 
wanverhouding tussen vrouwen en 
mannen in economische 
besluitvormingsfuncties op het hoogste 
niveau aan te pakken;

Or. en

Amendement 386
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 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. verzoekt de Commissie concrete 
maatregelen in te voeren die van 
toepassing zijn op zowel overheids- als 
particuliere sectoren, waarbij voldoende 
rekening moet worden gehouden met de 
specifieke kenmerken van kleine en 
middelgrote ondernemingen, zoals de 
duidelijke vastlegging van criteria voor 
het beoordelen van de waarde van werk, 
genderneutrale taakevaluatie- en 
classificatiesystemen, loonkloofaudits en 
verslagen om gelijk loon te garanderen, 
het recht van werknemers op volledige 
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looninformatie en verhaalsmogelijkheden, 
en duidelijke streefcijfers voor de 
gelijkheidsprestaties van bedrijven; dringt 
voorts aan op een betere toegang tot de 
rechter en op de invoering van sterkere 
procedurele rechten om loondiscriminatie 
te bestrijden; verzoekt de Commissie de 
rol van de sociale partners en van 
collectieve onderhandelingen op alle 
niveaus (nationaal, sectoraal, lokaal en in 
bedrijven) in de nieuwe wetgeving inzake 
loontransparantie te bevorderen; verzoekt 
de Commissie sterke 
handhavingsmaatregelen op te nemen 
voor diegenen die niet aan de regels 
voldoen, zoals straffen en sancties voor 
werkgevers die het recht op gelijk loon 
schenden;

Or. en

Amendement 387
Yana Toom, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 25 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

25 bis. beklemtoont dat bepaalde lidstaten 
wettelijk vastgelegde taalvereisten 
hanteren voor werk in de particuliere 
sector, wat mogelijk kan worden 
beschouwd als een belemmering van het 
vrij verkeer of een maatregel van gelijke 
werking; verzoekt de Commissie 
taalvereisten en de verenigbaarheid ervan 
met de EU-wetgeving te evalueren;

Or. en

Amendement 388
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten 
minste 40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 389
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten 
minste 40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

Schrappen

Or. en

Amendement 390
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 

Schrappen
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raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten 
minste 40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

Or. en

Amendement 391
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten 
minste 40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven;

Or. en

Amendement 392
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten 
minste 40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven;

Or. en
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Amendement 393
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten minste 
40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich ertoe te verbinden efficiënte 
maatregelen te nemen om te komen tot 
een evenwichtige vertegenwoordiging van 
vrouwen in hogere managementfuncties;

Or. en

Amendement 394
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten minste 
40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de vertegenwoordiging van 
vrouwen in hogere managementfuncties te 
maximaliseren;

Or. en

Amendement 395
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26
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Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten minste 
40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

26. verzoekt de lidstaten de richtlijn 
vrouwelijke bestuurders uit het slop te 
halen en een ambitieus standpunt van de 
Raad goed te keuren om de 
wanverhouding tussen vrouwen en 
mannen in besluitvormingsfuncties op het 
hoogste niveau aan te pakken; roept de 
Commissie en de lidstaten op zich in te 
zetten voor het wegwerken van het “glazen 
plafond”-effect bij de raden van bestuur 
van beursgenoteerde bedrijven door de 
doelstelling in te voeren om een 
vertegenwoordiging van ten minste 40 % 
vrouwen in hogere managementfuncties te 
bereiken;

Or. en

Amendement 396
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten minste 
40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken;

26. roept de Commissie en de lidstaten 
op zich in te zetten voor het wegwerken 
van het “glazen plafond”-effect bij de 
raden van bestuur van beursgenoteerde 
bedrijven door de doelstelling in te voeren 
om een vertegenwoordiging van ten minste 
40 % vrouwen in hogere 
managementfuncties te bereiken en de 
toegang van vrouwen tot STEM-gebieden 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 397
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten de discriminatie van ouderen op 
het gebied van werkgelegenheid tegen te 
gaan;

Or. en

Amendement 398
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen en daarin de 
nadruk te leggen op de behoefte aan 
volledig toegankelijke goederen en 
diensten, met inbegrip van de gebouwde 
omgeving, inclusief onderwijs en een 
inclusieve arbeidsmarkt, het gebruik van 
artificiële intelligentie om het voor 
personen met een handicap mogelijk te 
maken volledig deel te nemen aan de 
maatschappij, alsook op een toezegging 
met betrekking tot de voltooiing van het 
proces van de de-institutionalisering van 
faciliteiten voor langdurige zorg;

Or. en

Amendement 399
Stelios Kympouropoulos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27
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Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen en daarin 
ambitieuze, duidelijke en meetbare 
doelstellingen op te nemen, alsook 
geplande maatregelen met een duidelijk 
tijdskader en toegekende middelen, 
ondersteund door een passend 
monitoringmechanisme met toereikende 
middelen dat duidelijke benchmarks en 
indicatoren biedt; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

Or. en

Amendement 400
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
opgewaardeerde Europese strategie inzake 
handicaps voor na 2020 voor te stellen die 
alle bepalingen van het VN-verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap (UNCRPD) afdekt; ondersteunt 
de bevordering van inclusief en 
toegankelijk onderwijs en inclusieve en 
toegankelijke beroepsopleiding, ook voor 
achtergestelde sociale groepen en 
personen met een handicap;

Or. en

Amendement 401
Agnes Jongerius, Dennis Radtke
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen om ervoor te 
zorgen dat mensen met een handicap een 
waardig leven kunnen leiden en dezelfde 
kansen kunnen krijgen als anderen, om 
hun participatie op de arbeidsmarkt te 
bevorderen en om de sociale 
markteconomie te stimuleren; ondersteunt 
de bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen, met inbegrip van 
mensen met een migratieachtergrond, en 
mensen met een handicap, teneinde het 
voor met name laaggeschoolde en oudere 
werknemers mogelijk te maken zich om te 
scholen en nieuwe vaardigheden te 
verwerven; ondersteunt de 
totstandbrenging van EU-brede 
mogelijkheden voor leerlingplaatsen;

Or. en

Amendement 402
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen, met inbegrip van 
concrete maatregelen om rekening te 
houden met de behoeften van mensen met 
autismespectrumstoornissen (ASS); 
ondersteunt de bevordering van 
beroepsopleiding, ook voor kwetsbare 
groepen en mensen met een handicap; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
intensiever te streven naar verdere 
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integratie van personen met een handicap 
in het arbeidsproces door obstakels weg te 
nemen voor de kansen die digitaal werk 
biedt voor hun integratie en stimulansen 
in te voeren om deze mensen in dienst te 
nemen;

Or. en

Amendement 403
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen die volledig in 
overeenstemming is met het VN-Verdrag 
inzake de rechten van personen met een 
handicap; ondersteunt de bevordering van 
beroepsopleiding, ook voor kwetsbare 
groepen en mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 404
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen, ouderen en 
mensen met een handicap;

Or. en
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Amendement 405
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen, ouderen en 
mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 406
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 
Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

27. roept de Commissie op om een 
ambitieuze Europese strategie inzake 
handicaps voor na 2020 voor te stellen; 
ondersteunt de bevordering van 
beroepsopleiding, ook voor kwetsbare 
groepen en mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 407
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Véronique Trillet-Lenoir, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. roept de Commissie op om een 27. roept de Commissie op om een 
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Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroepsopleiding, ook 
voor kwetsbare groepen en mensen met 
een handicap;

Europese strategie inzake handicaps voor 
na 2020 voor te stellen; ondersteunt de 
bevordering van beroeps- en digitale 
opleiding, ook voor kwetsbare groepen en 
mensen met een handicap;

Or. en

Amendement 408
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. herinnert eraan dat armere 
mensen doorgaans zes jaar korter leven 
dan rijkere mensen en dat mensen met 
een handicap vaak moeilijkheden 
ondervinden met de toegang tot 
gezondheidszorg; benadrukt de noodzaak 
om aandacht te besteden aan de sociale, 
economische en ecologische 
determinanten van gezondheid om deze 
ongelijkheden in gezondheid aan te 
pakken; verzoekt de Commissie 
gemeenschappelijke indicatoren en 
methoden te ontwikkelen voor het toezicht 
op de gezondheid en op de prestaties en de 
toegankelijkheid van de 
gezondheidszorgstelsels, teneinde de 
ongelijkheden te verminderen en de 
gebieden die voor verbetering vatbaar zijn 
en meer financiering nodig hebben, te 
identificeren en te prioriteren;

Or. en

Amendement 409
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. onderstreept dat de COVID-19-
pandemie heeft uitgewezen dat een EU-
model nodig is om de waardigheid en 
grondrechten van ouderen te bevorderen 
en te waarborgen; verzoekt de Commissie 
een Europees handvest voor de rechten 
van ouderen op te stellen en goed te 
keuren op grond van artikel 25 van het 
Europees Handvest van de grondrechten;

Or. en

Amendement 410
Anne Sander

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. benadrukt dat de Europese 
vaardighedenstrategie voor duurzaam 
concurrentievermogen, sociale 
rechtvaardigheid en veerkracht het recht 
op levenslang leren voor iedereen en op 
alle gebieden moet waarborgen, maar er 
tevens voor moet zorgen dat deze 
vaardigheden zijn afgestemd op de 
arbeidsmarkt teneinde echte synergie te 
bereiken;

Or. en

Amendement 411
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de lidstaten alle 
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huishoudens, alle onderwijsinstellingen 
en alle leerlingen 
breedbandinternettoegang, een belangrijk 
element voor het versterken van digitale 
vaardigheden, ter beschikking te stellen, 
en gelijke kansen te waarborgen;

Or. en

Amendement 412
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. neemt nota van de ambitieuze 
plannen van de Commissie met betrekking 
tot de Romastrategie en verzoekt om in 
met alle transitiemaatregelen passende 
middelen beschikbaar te stellen voor de 
sociale inclusie van de 
Romagemeenschappen;

Or. en

Amendement 413
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om programma’s voor inclusie 
op de arbeidsmarkt te ontwikkelen voor 
burgers van 55 jaar oud, waarin 
levenslang leren een belangrijke prioriteit 
is;

Or. en
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Amendement 414
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. verzoekt alle lidstaten het herziene 
Europees Sociaal Handvest te ratificeren;

Or. en

Amendement 415
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 ter. staat achter de nieuwe 
vaardighedenagenda van de EU; 
benadrukt het belang van volledig 
toegang tot de opleiding en omscholing 
van werknemers in industrieën die 
grondig moeten worden aangepast met het 
oog op een groene en digitale transitie; 
wijst erop dat kwalificaties en 
gecertificeerde vaardigheden een 
toegevoegde waarde hebben voor de 
werknemers, hun positie op de 
arbeidsmarkt verbeteren en kunnen 
worden overgedragen bij overgangen op 
de arbeidsmarkt; pleit voor een 
overheidsbeleid inzake vaardigheden dat 
gericht is op de certificering en validering 
van kwalificaties en vaardigheden; 
beklemtoont dat op vaardigheden 
gebaseerde vergoedingenstelsels, in 
overeenstemming met vertegenwoordigers 
van werknemers, moeten worden 
vastgesteld in bedrijven die toegang 
hebben tot overheidsfinanciën voor de 
bijscholing van werknemers, aangezien 
dergelijke stelsels zouden garanderen dat 
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die overheidsinvesteringen renderen;

Or. en

Amendement 416
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 27 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

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

Or. en

Amendement 417
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Kopje 3

Ontwerpresolutie Amendement

Degelijke socialezekerheidsstelsels Degelijke socialezekerheidsstelsels die een 
einde moeten maken aan armoede

Or. en

Amendement 418
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Loucas Fourlas, Romana Tomc, José 
Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Kopje 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

is ingenomen met het voorstel van de 
Europese Commissie om een platform 
voor Europese samenwerking en ter 
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bestrijding van dakloosheid te 
ontwikkelen in 2021, als een nieuw 
beleidsinitiatief in het kader van het 
actieplan om de Europese pijler van 
sociale rechten te verwezenlijken; 
verzoekt de Commissie een dergelijk 
platform te introduceren en uit te voeren 
om regeringen en belanghebbenden in de 
EU te ondersteunen bij het maken van 
beslissende vorderingen om tijdens het 
mandaat van deze Commissie een einde 
aan dakloosheid te maken;

Or. en

Amendement 419
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de 
uitvoering van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten om 
armoede uit te bannen;

Schrappen

Or. en

Amendement 420
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de 
uitvoering van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten om 

28. betreurt het dat het armoedecijfer 
in veel lidstaten nog steeds hoog is; 
benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke 
banen de beste manier is om armoede te 
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armoede uit te bannen; bestrijden;

Or. en

Amendement 421
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de 
uitvoering van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten om 
armoede uit te bannen;

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om hun inspanningen om armoede uit 
te bannen voort te zetten;

Or. en

Amendement 422
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de 
uitvoering van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten om 
armoede uit te bannen;

28. roept de lidstaten op om te 
investeren in de uitvoering van de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten om armoede uit te bannen;

Or. en

Amendement 423
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28
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Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 
bannen;

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om passende middelen in het kader van 
de faciliteit voor herstel en veerkracht te 
investeren in de uitvoering van de 
beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten om armoede uit te bannen;

Or. en

Amendement 424
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 
bannen;

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 
bannen; merkt op dat de huidige 
investering in sociale infrastructuur in de 
EU op ongeveer 170 miljard EUR per jaar 
is geraamd en dat de Commissie de 
benodigde investering in sociale 
infrastructuur op 192 miljard EUR raamt, 
waarbij gezondheidszorg en langdurige 
zorg goed zijn voor 62 % van de 
benodigde investering (betaalbare 
huisvesting 57 miljard EUR, 
gezondheidszorg 70 miljard EUR, 
langdurige zorg 50 miljard EUR, 
onderwijs en levenslang leren 
15 miljard EUR);

Or. en

Amendement 425
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 
bannen;

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede en 
ongelijkheid uit te bannen;

Or. en

Amendement 426
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 
bannen;

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om ten minste 7 % van de faciliteit voor 
herstel en veerkracht te investeren in de 
uitvoering van de beginselen van de 
Europese pijler van sociale rechten om 
armoede uit te bannen;

Or. en

Amendement 427
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om 30 % van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 

28. roept de Commissie en de lidstaten 
op om budget van de faciliteit voor herstel 
en veerkracht te investeren in de uitvoering 
van de beginselen van de Europese pijler 
van sociale rechten om armoede uit te 
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bannen; bannen;

Or. en

Amendement 428
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. benadrukt voorts dat de Commissie 
en de lidstaten betere en meer 
geharmoniseerde gegevens moeten 
verzamelen over het aantal daklozen in 
Europa, aangezien een dergelijke 
gegevensverzameling de basis vormt van 
elk doeltreffend openbaar beleid;

Or. en

Amendement 429
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. verzoekt de Commissie om een op 
rechten gebaseerde, allesomvattende en 
geïntegreerde EU-strategie ter bestrijding 
van armoede voor te stellen met als 
gerichte doelstelling armoedebestrijding 
teneinde het multidimensionale karakter 
van armoede aan te pakken;

Or. en

Amendement 430



PE659.082v01-00 70/118 AM\1216518NL.docx

NL

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 28 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 bis. wijst erop dat bij de toewijzing van 
middelen uit de faciliteit voor herstel en 
veerkracht rekening moet worden 
gehouden met gendergelijkheid;

Or. en

Amendement 431
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 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. verzoekt de Commissie een kader 
te onderzoeken voor de instelling van 
praktijken voor stresstests voor stelsels 
van sociale voorzieningen in Europa, om 
na te gaan hoe veerkrachtig deze stelsels 
zijn wanneer ze schokken van 
verschillende omvang ondergaan, en om 
te onderzoeken hoe ze veerkrachtiger en 
sterker kunnen worden gemaakt om 
toekomstige crises te doorstaan;

Or. en

Amendement 432
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Katrin Langensiepen, Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 28 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 ter. dringt erop aan op EU-niveau te 
streven naar beëindiging van het 
verschijnsel dakloosheid tegen 2030; 
verzoekt de Commissie een EU-kader voor 
nationale strategieën ter bestrijding van 
dakloosheid voor te stellen en verzoekt de 
lidstaten om dringende maatregelen te 
nemen om dakloosheid te voorkomen en 
aan te pakken, waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan oplossingen voor 
permanente huisvesting;

Or. en

Amendement 433
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 28 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

28 quater. maakt zich zorgen om de 
ongelijkheden in de kwaliteit van en de 
toegang tot de gezondheidszorg in de EU 
die door de COVID-19-crisis aan het licht 
zijn gekomen in een studie naar de 
minimumnormen voor de kwaliteit, 
betrouwbaarheid, doeltreffendheid en 
universaliteit van de zorgstelsels van de 
lidstaten;

Or. en

Amendement 434
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie 
onderste kwintielen), en ervoor te zorgen 
dat ten minste 30 % van alle 
nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting;

Or. en

Amendement 435
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle 
nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. verzoekt de lidstaten om ervoor te 
zorgen dat hun burgers toegang hebben tot 
fatsoenlijke en betaalbare huisvesting; 
roept de lidstaten op om zoveel mogelijk te 
investeren in betaalbare huisvesting 
teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen, en 
energiearmoede tegen 2030 uit te bannen;

Or. en
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Amendement 436
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle 
nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de lidstaten de plicht 
hebben jegens hun burgers om toegang tot 
fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te 
waarborgen; roept de lidstaten op om te 
investeren in betaalbare huisvesting 
teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en energiearmoede tegen 2030 
uit te bannen;

Or. en

Amendement 437
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle 

29. benadrukt dat de nationale 
wetgeving van de lidstaten moet worden 
geëerbiedigd en dat er goede praktijken 
moeten worden uitgewisseld met 
betrekking tot de toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting; roept de 
Commissie en de lidstaten op om zoveel 
mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
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nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

kwintielen), en energiearmoede tegen 2030 
terug te dringen;

Or. en

Amendement 438
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle 
nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen);

Or. en

Amendement 439
Miriam Lexmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
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roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle 
nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en energiearmoede tegen 2030 
uit te bannen;

Or. en

Amendement 440
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak, Katrin Langensiepen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om mensen universele toegang tot 
fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te 
bieden, met inbegrip van schoon en 
kwalitatief hoogwaardig drinkwater, 
adequate en eerlijk verdeelde sanitaire 
voorzieningen, hygiëne en een kwalitatief 
goed binnenklimaat, en tot betaalbare, 
betrouwbare, duurzame energie, onder 
andere met maatregelen om dakloosheid 
geleidelijk uit te bannen; verzoekt de 
lidstaten in hun plannen voor herstel en 
veerkracht prioriteit toe te kennen aan 
renovatie, teneinde bij te dragen tot het 
verwezenlijken van de doelstelling van 
diepgaande renovatie van minstens 3 % 
van het Europese gebouwenbestand per 
jaar; roept de Commissie en de lidstaten op 
om zoveel mogelijk te investeren in 
betaalbare huisvesting teneinde te voorzien 
in de huisvestingsbehoeften van de lagere 
en modale inkomensgroepen (de drie 
onderste kwintielen), en ervoor te zorgen 
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dat ten minste 30 % van alle 
nieuwbouwwoningen betaalbare 
huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

Or. en

Amendement 441
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 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen 
overeenkomstig de fundamentele rechten 
als vastgesteld in de artikelen 16, 30 en 31 
van het Europees Sociaal Handvest en de 
Europese pijler van sociale rechten; 
benadrukt dat investeringen in sociale en 
betaalbare huisvesting van cruciaal 
belang zijn om de kwaliteit van het leven 
van alle EU-burgers te verhogen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om zoveel 
mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen door 
investeringen in energie-efficiëntie door 
huishoudens met lage inkomens te 
ondersteunen; verzoekt de Commissie het 
model voor de neutraliteit van 
huisvestingskosten (met inbegrip van 
huur, energiekosten en lokale 
belastingen) op te nemen in alle 
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“renovatiegolf”-voorstellen, om sociale en 
klimaatdoelen te combineren en 
bezitsontzettingen door renovaties te 
voorkomen, en er daarmee voor te zorgen 
dat huurverhogingen als gevolg van 
renovaties volledig worden 
gecompenseerd door energiebesparingen; 
dringt er bij de Commissie op aan een 
ambitieus actieplan ter bestrijding van 
dakloosheid voor te stellen, waaronder 
een “eerst een woning”-aanpak op 
Europese schaal; dringt er bij de 
Commissie op aan minimumnormen voor 
fatsoenlijke huisvesting van grens- en 
seizoensarbeiders voor te stellen, die niet 
van de beloning van de werknemer kan 
worden afgetrokken, met huurrechten;

Or. en

Amendement 442
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen 
overeenkomstig de fundamentele rechten 
als vastgesteld in de artikelen 16, 30 en 31 
van het Europees Sociaal Handvest en de 
Europese pijler van sociale rechten; 
benadrukt dat investeringen in sociale en 
betaalbare huisvesting van cruciaal 
belang zijn om de kwaliteit van het leven 
van alle EU-burgers te verhogen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om zoveel 
mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
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betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen door 
investeringen in energie-efficiëntie door 
huishoudens met lage inkomens te 
ondersteunen; dringt er bij de Commissie 
op aan een ambitieus actieplan ter 
bestrijding van dakloosheid voor te 
stellen, waaronder een “eerst een 
woning”-aanpak op Europese schaal; 
dringt er bij de Commissie op aan 
minimumnormen voor fatsoenlijke 
huisvesting van grens- en 
seizoensarbeiders voor te stellen, die niet 
van de beloning van de werknemer kan 
worden afgetrokken, met huurrechten;

Or. en

Amendement 443
Samira Rafaela, Dragoș Pîslaru, Véronique Trillet-Lenoir

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen, in 
overeenstemming met de Agenda 2030 
van de Verenigde Naties, met name 
doelstelling 11; roept de Commissie en de 
lidstaten op om zoveel mogelijk te 
investeren in betaalbare huisvesting 
teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen te 
treffen en programma’s in te voeren voor 
jongeren die bij het bereiken van de 
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leeftijd van 18 jaar dakloos dreigen te 
worden; beklemtoont het belang van het 
verzamelen van betrouwbare gegevens 
over dakloosheid onder jongeren.

Or. en

Amendement 444
Cindy Franssen, Maria Walsh, Anne Sander, Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, 
Romana Tomc, José Manuel Fernandes

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

29. benadrukt dat de EU en haar 
lidstaten de plicht hebben jegens burgers 
om hun universele toegang tot fatsoenlijke 
en betaalbare huisvesting te waarborgen, 
onder andere met maatregelen om 
dakloosheid geleidelijk uit te bannen; 
roept de Commissie en de lidstaten op om 
zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de 
huisvestingsbehoeften van de lagere en 
modale inkomensgroepen (de drie onderste 
kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten 
minste 30 % van alle nieuwbouwwoningen 
betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede 
tegen 2030 uit te bannen;

Or. en

Amendement 445
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. verzoekt de lidstaten om gelijke 
toegang tot medische en 
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zorgvoorzieningen, gezondheidszorg en 
zorginstellingen te bieden, vrij van 
discriminatie op grond van leeftijd;

Or. en

Amendement 446
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. wijst erop dat de sociale stelsels in 
de lidstaten gebaseerd zijn op 
diepgewortelde politieke keuzes en 
maatschappelijke tradities;

Or. en

Amendement 447
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt erop aan dat alle werknemers 
worden opgenomen in het 
socialezekerheidsstelsel en recht hebben 
op werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ongevallenverzekering en 
bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

30. dringt erop aan dat de nationale 
wetgeving van de lidstaten wordt 
nageleefd met betrekking tot de rechten 
van werknemers om te worden opgenomen 
in het socialezekerheidsstelsel en hun 
rechten op werkloosheidsuitkeringen, 
betaald ziekteverlof, 
ongevallenverzekering en bescherming 
tegen onrechtmatig ontslag;

Or. en

Amendement 448
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt erop aan dat alle 
werknemers worden opgenomen in het 
socialezekerheidsstelsel en recht hebben 
op werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ongevallenverzekering en 
bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

30. roept ertoe op om maatregelen te 
nemen die erop gericht zijn zoveel 
mogelijk werknemers op te nemen in het 
socialezekerheidsstelsel en recht te geven 
op werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ongevallenverzekering en 
bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

Or. en

Amendement 449
Jordi Cañas

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt erop aan dat alle werknemers 
worden opgenomen in het 
socialezekerheidsstelsel en recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ongevallenverzekering en 
bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

30. dringt erop aan dat alle 
werknemers, met name platformwerkers, 
worden opgenomen in het 
socialezekerheidsstelsel en recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ongevallenverzekering en 
bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

Or. en

Amendement 450
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30

Ontwerpresolutie Amendement

30. dringt erop aan dat alle werknemers 
worden opgenomen in het 

30. dringt erop aan dat alle werknemers 
worden opgenomen in het 
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socialezekerheidsstelsel en recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ongevallenverzekering en 
bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

socialezekerheidsstelsel en recht hebben op 
werkloosheidsuitkeringen, betaald 
ziekteverlof, ouderschapsverlof, 
ongevallenverzekering en bescherming 
tegen onrechtmatig ontslag;

Or. en

Amendement 451
France Jamet, Stefania Zambelli, Dominique Bilde, Elena Lizzi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt dat de universele 
toegang tot openbare, solidaire en 
adequate pensioenen en 
ouderdomspensioenen moet worden 
gegarandeerd voor iedereen;

Schrappen

Or. en

Amendement 452
Guido Reil, Nicolaus Fest

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt dat de universele 
toegang tot openbare, solidaire en 
adequate pensioenen en 
ouderdomspensioenen moet worden 
gegarandeerd voor iedereen;

31. moedigt de lidstaten aan ervoor te 
zorgen dat hun pensioenstelsels 
toereikend en houdbaar blijven voor 
werknemers en zelfstandigen; moedigt de 
lidstaten aan fatsoenlijke 
ouderdomspensioenen te garanderen en 
armoede onder gepensioneerden aan te 
pakken;

Or. en
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Amendement 453
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt dat de universele 
toegang tot openbare, solidaire en 
adequate pensioenen en 
ouderdomspensioenen moet worden 
gegarandeerd voor iedereen;

31. benadrukt dat de toegang tot 
adequate pensioenen en 
ouderdomspensioenen wordt gegarandeerd 
voor iedereen die tijdens zijn arbeidsleven 
naar behoren zijn pensioenbijdrage heeft 
betaald;

Or. en

Amendement 454
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. benadrukt dat de universele toegang 
tot openbare, solidaire en adequate 
pensioenen en ouderdomspensioenen moet 
worden gegarandeerd voor iedereen;

31. benadrukt dat de universele toegang 
tot openbare, solidaire en adequate 
pensioenen en ouderdomspensioenen moet 
worden gegarandeerd voor iedereen; 
erkent de uitdagingen voor de lidstaten 
om de pensioenstelsels duurzamer te 
maken, maar benadrukt dat het belangrijk 
is solidariteit binnen de pensioenstelsels te 
waarborgen door de ontvangstenzijde te 
versterken zonder noodzakelijkerwijs de 
pensioengerechtigde leeftijd op te trekken; 
benadrukt het belang van officiële en 
bedrijfspensioenregelingen die voorzien in 
een adequaat pensioeninkomen dat ruim 
boven de armoedegrens ligt en waarmee 
gepensioneerden hun levensstandaard 
kunnen handhaven; is van mening dat de 
beste manier om te zorgen voor duurzame, 
zekere en toereikende pensioenen voor 
vrouwen en mannen erin bestaat de totale 
arbeidsparticipatie en kwalitatief 
hoogwaardige werkgelegenheid te 
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verhogen, de arbeids- en 
werkgelegenheidsvoorwaarden te 
verbeteren en de nodige aanvullende 
overheidsuitgaven in de begroting op te 
nemen; is van mening dat hervormingen 
van het pensioenstelsel onder meer 
gericht moeten zijn op de effectieve 
pensioenleeftijd en moeten inspelen op de 
tendensen op de arbeidsmarkt, de 
geboortecijfers, de gezondheids- en 
welvaartsituatie, de 
arbeidsomstandigheden en de 
economische afhankelijkheidsratio; is van 
mening dat deze hervormingen ook 
rekening moeten houden met de situatie 
van miljoenen werkenden in Europa, met 
name van vrouwen, jongeren en 
zelfstandigen, die worden geconfronteerd 
met onzeker en atypisch werk, perioden 
van onvrijwillige werkloosheid en 
verminderde arbeidsduur;

Or. en

Amendement 455
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 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. maakt zich zorgen over de manier 
waarop de pandemie de kwetsbaarheid, de 
isolatie, de kans op armoede en sociale 
exclusie van de oudere bevolking 
verergert; verzoekt de Commissie een plan 
in te dienen om de geestelijke gezondheid, 
de waardigheid en het welzijn van 
mensen, waaronder ouderen, te 
waarborgen door passende goede 
gezondheidszorg en openbare 
zorgvoorzieningen te ondersteunen, in 
gemeenschapsgerichte diensten, 
fatsoenlijke huisvesting en infrastructuur 
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te investeren, de voorkeur te geven aan 
projecten die verband houden met de 
sociale economie, zoals 
gemeenschappelijk wonen en coöperatieve 
huisvesting, op gezondheid en welzijn 
gerichte programma’s, dagopvang voor 
volwassenen en langdurige zorg, en 
bescherming van de rol en 
arbeidsomstandigheden van 
zorgverleners, en door intergenerationele 
solidariteit te bevorderen;

Or. en

Amendement 456
Véronique Trillet-Lenoir, Yana Toom, Irena Joveva, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Marie-Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Cristian Ghinea

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. verzoekt de lidstaten te investeren 
in ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering, vroegtijdige 
diagnose, zorginfrastructuur en sociale 
bescherming, om in te spelen op de 
behoeften van een vergrijzende bevolking 
en een toenemende vraag, en om erop toe 
te zien dat elke burger tijdige toegang tot 
betaalbare, preventieve en curatieve 
gezondheidszorg van goede kwaliteit heeft 
zoals vastgelegd in de Europese pijler van 
sociale rechten;

Or. en

Amendement 457
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

31 ter. benadrukt dat het vrije verkeer van 
werknemers in de EU een fundamentele 
vrijheid en een integraal onderdeel van 
het succes van de interne markt is; merkt 
op dat er grijze gebieden en mazen in de 
wet zijn met betrekking tot bepaalde 
werknemers die dit recht onder precaire 
omstandigheden en vaak via frauduleuze 
arbeidsbemiddelingsbureaus en 
arbeidsmarktbemiddelaars uitoefenen; 
waarschuwt dat dit arbeidsuitbuiting, 
oneerlijke concurrentie en 
marktverstoringen in de hand werkt; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor 
en gelijke behandeling van alle mobiele 
werknemers in de EU te waarborgen;

Or. en

Amendement 458
Lukas Mandl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen 
om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden 
en gelijke behandeling van 
seizoensarbeiders binnen de EU en 
mobiele werknemers met een contract 
voor bepaalde tijd met uitzendbureaus of 
enig ander type arbeidsmarktbemiddelaar 
te waarborgen; benadrukt dat dit wettelijk 
kader het volgende moet omvatten: een 
verbod op arbeidsmarktbemiddelaars die 
niet voldoen aan de richtlijn betreffende 
uitzendarbeid en actief zijn op de interne 
markt, een gegarandeerd minimumloon, 
een gegarandeerd minimumaantal uren 
per week/maand dat de werkgever onder 

Schrappen
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geen enkele post in mindering kan 
brengen op het minimumloon, geen 
inhoudingen van het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne 
markt zijn opgenomen in een Europees 
register en gecertificeerd zijn om op de 
interne markt actief te zijn, en sancties 
tegen bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor 
arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 459
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet 
voldoen aan de richtlijn betreffende 
uitzendarbeid en actief zijn op de interne 
markt, een gegarandeerd minimumloon, 
een gegarandeerd minimumaantal uren 
per week/maand dat de werkgever onder 
geen enkele post in mindering kan 
brengen op het minimumloon, geen 
inhoudingen van het loon in het geval van 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen;



PE659.082v01-00 88/118 AM\1216518NL.docx

NL

deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne 
markt zijn opgenomen in een Europees 
register en gecertificeerd zijn om op de 
interne markt actief te zijn, en sancties 
tegen bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor 
arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 460
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 

32. roept de Commissie op een 
diepgaand onderzoek naar de rol van 
uitzendbureaus in verband met grens- en 
seizoensarbeiders uit te voeren met het 
oog op een herziening van de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid om een wettelijk 
kader tot stand te brengen om fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en gelijke 
behandeling van seizoensarbeiders binnen 
de EU en mobiele werknemers met een 
contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te 
waarborgen; verzoekt de lidstaten de 
handhaving te verbeteren en de praktijken 
van kwaadwillige arbeidsbureau te 
bestrijden; vraagt de Commissie om 
tijdens haar onderzoek de volgende 
potentiële verbeterpunten te beoordelen: 
een verbod op arbeidsmarktbemiddelaars 
die niet voldoen aan de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid en actief zijn op 
de interne markt, een gegarandeerd 
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werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

minimumloon, een gegarandeerd 
minimumaantal uren per week/maand dat 
de werkgever onder geen enkele post in 
mindering kan brengen op het 
minimumloon, geen inhoudingen van het 
loon in het geval van deeltijdcontracten, 
gegarandeerde gelijke behandeling van 
iedereen die in de betrokken lidstaat wordt 
beschermd als werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 461
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
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het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 462
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd loon, een gegarandeerd 
minimumaantal uren per week/maand dat 
de werkgever onder geen enkele post in 
mindering kan brengen op het loon, geen 
inhoudingen van het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
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werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 463
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 

32. merkt op dat de bepalingen inzake 
tijdelijk werk onlangs zijn herzien 
krachtens Richtlijn 2018/957 tot wijziging 
van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van 
diensten; onderstreept dat in artikel 2, 
lid 1, van Richtlijn 2018/957 wordt 
bepaald dat de Commissie uiterlijk op 
30 juli 2023 een verslag indient over de 
werking van de richtlijn, samen met 
eventuele voorgestelde wijzigingen; 
benadrukt dat bij het nemen van een 
besluit over een mogelijke herziening 
rekening moet worden gehouden met dit 
verslag; roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
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en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 464
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 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar, met inbegrip 
van arbeidsbemiddelingsbureaus, te 
waarborgen; benadrukt dat dit wettelijk 
kader het volgende moet omvatten: een 
verbod op arbeidsmarktbemiddelaars die 
niet voldoen aan de richtlijn betreffende 
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gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

uitzendarbeid en actief zijn op de interne 
markt, een gegarandeerd minimumloon, 
een gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten een 
einde te maken aan rechtstreekse 
betalingen uit hoofde van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid aan 
begunstigden die zich niet aan het 
nationale en Europese arbeidsrecht, IAO-
verdragen en de toepasselijke 
overeenkomsten inzake collectief 
onderhandelen houden;

Or. en

Amendement 465
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
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arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: volledig inzicht 
in een taal die de werknemer kan 
begrijpen in zijn arbeidscontract en zijn 
arbeidsrechten, een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 466
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
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arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 
arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon of lonen die in het kader 
van collectieve overeenkomsten zijn 
vastgesteld, geen inhoudingen van het loon 
in het geval van deeltijdcontracten, 
gegarandeerde gelijke behandeling van 
iedereen die in de betrokken lidstaat wordt 
beschermd als werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 467
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; 
benadrukt dat dit wettelijk kader het 
volgende moet omvatten: een verbod op 

32. roept de Commissie op de richtlijn 
betreffende uitzendarbeid te herzien om 
een wettelijk kader tot stand te brengen om 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en 
gelijke behandeling van seizoensarbeiders 
binnen de EU en mobiele werknemers met 
een contract voor bepaalde tijd met 
uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar, met inbegrip 
van arbeidsbemiddelingsbureaus, te 
waarborgen; benadrukt dat dit wettelijk 
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arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen 
aan de richtlijn betreffende uitzendarbeid 
en actief zijn op de interne markt, een 
gegarandeerd minimumloon, een 
gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

kader het volgende moet omvatten: een 
verbod op arbeidsmarktbemiddelaars die 
niet voldoen aan de richtlijn betreffende 
uitzendarbeid en actief zijn op de interne 
markt, een gegarandeerd minimumloon, 
een gegarandeerd minimumaantal uren per 
week/maand dat de werkgever onder geen 
enkele post in mindering kan brengen op 
het minimumloon, geen inhoudingen van 
het loon in het geval van 
deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de 
betrokken lidstaat wordt beschermd als 
werknemer die in hetzelfde 
bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste 
dat alle uitzendbureaus op de interne markt 
zijn opgenomen in een Europees register 
en gecertificeerd zijn om op de interne 
markt actief te zijn, en sancties tegen 
bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan 
mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

Or. en

Amendement 468
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie de richtlijn 
overheidsopdrachten 
(Richtlijn 2014/24/EU) te herzien 
teneinde een sociale clausule uit te voeren 
op basis waarvan marktdeelnemers en 
onderaannemers de rechten van 
werknemers om collectief te 
onderhandelen ten volle moeten 
eerbiedigen, en voorwaarden moeten 
stellen voor de volledige uitvoering van de 
toepasselijke sectorale collectieve 
overeenkomsten en de hierin omschreven 
arbeidsomstandigheden, waarbij 
tegelijkertijd nationale tradities en 
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modellen voor de arbeidsmarkt in acht 
worden genomen; roept de lidstaten op 
om te zorgen voor naleving, toezicht en 
handhaving;

Or. en

Amendement 469
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. merkt op dat grens- en 
seizoensarbeiders een integraal onderdeel 
van de Europese arbeidsmarkt vormen en 
belangrijke bijstand verlenen aan 
anderszins belangrijke of 
arbeidsintensieve sectoren en zorgen voor 
de noodzakelijke flexibiliteit voor de 
aanpassing aan veranderingen en 
transitie; roept ertoe op deze arbeiders 
beter te beschermen en hun ongehinderde 
toegang en kans op werk in andere 
lidstaten mogelijk te maken, waarbij zij 
dezelfde mate van sociale bescherming 
genieten als bedoeld in artikel 45, lid 2, 
VWEU;

Or. en

Amendement 470
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 bis. verzoekt de Commissie een 
wetgevingsvoorstel in te dienen over een 
Europees socialezekerheidsnummer, met 
bepalingen voor de invoering van een 
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persoonlijke arbeidskaart, als een 
doeltreffend instrument voor handhaving 
van de regels inzake sociale zekerheid en 
arbeidsrechten, en om eerlijke mobiliteit 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 471
Marianne Vind, Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. verzoekt de Commissie om 
ontvangers en begunstigden van EU-
financiering, -subsidies, -
structuurfondsmiddelen, middelen uit het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) en leasecontracten en andere 
relevante actoren te verplichten om 
collectief onderhandelen en toepasselijke 
arbeidsvoorwaarden te ondersteunen en te 
eerbiedigen;

Or. en

Amendement 472
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 ter. verzoekt de Commissie de richtlijn 
inzake de overgang van ondernemingen te 
herzien teneinde het oorspronkelijke doel 
ervan om werknemers te beschermen, te 
herstellen en ervoor te zorgen dat deze 
bescherming op alle getroffen 
werknemers van toepassing is;
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Or. en

Amendement 473
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

32 quater. verzoekt de Commissie de 
regels van de Unie inzake 
overheidsopdrachten te herzien teneinde 
de sociale bepalingen in 
overheidsopdrachten aan te scherpen en 
een Europees mechanisme in te stellen 
voor het uitsluiten van 
hoofdcontractanten en onderaannemers 
die zich herhaaldelijk schuldig maken aan 
sociale dumping en onrechtmatige 
praktijken;

Or. en

Amendement 474
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de lidstaten;
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onderaannemingsketen te beperken, en 
om de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van 
werknemers te beschermen;

Or. en

Amendement 475
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en 
om de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten om de gemeenschappelijke en 
hoofdelijke aansprakelijkheid in de gehele 
keten te waarborgen om de rechten van 
werknemers te beschermen;

Or. en

Amendement 476
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement
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33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en om 
de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de verplichtingen en 
bijdragen van werkgevers inzake sociale 
zekerheid te verlagen zonder in de praktijk 
een effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
bescherming van werknemers en de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en om 
de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen, alsook hun claims in 
gevallen van achterstallig loon, niet-
betaling van sociale bijdragen, 
faillissement, van de aardbodem 
verdwenen onderaannemers, of slecht 
betalende brievenbusmaatschappijen;

Or. en

Amendement 477
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de verplichtingen van 
werkgevers te vermijden en de 
socialezekerheidsbijdragen te verlagen 
zonder in de praktijk een effectieve 
socialezekerheidsdekking te creëren, 
schadelijk zijn voor de bescherming van 
werknemers en de duurzaamheid van 
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de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en om 
de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en om 
de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

Or. en

Amendement 478
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en 
om de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

Or. en

Amendement 479
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de socialezekerheidsbijdragen 
te verlagen zonder in de praktijk een 
effectieve socialezekerheidsdekking te 
creëren, schadelijk zijn voor de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en om 
de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

33. benadrukt dat de praktijken van het 
oprichten van dochterondernemingen of 
het creëren van onderaannemingsketens 
met als doel de verplichting van 
werkgevers te vermijden en de 
socialezekerheidsbijdragen te verlagen 
zonder in de praktijk een effectieve 
socialezekerheidsdekking te creëren, 
schadelijk zijn voor de sociale 
bescherming van werknemers en de 
duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; roept de Commissie op 
wetgevende maatregelen te nemen om de 
mogelijke lengte van de 
onderaannemingsketen te beperken, en om 
de gemeenschappelijke en hoofdelijke 
aansprakelijkheid in de gehele keten te 
waarborgen om de rechten van werknemers 
te beschermen;

Or. en

Amendement 480
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel, Dragoș Pîslaru

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. dringt aan op een gecoördineerde 
aanpak op EU-niveau om ongezonde 
loonkostenconcurrentie te voorkomen en 
opwaartse sociale convergentie voor 
iedereen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de 
meeneembaarheid van rechten te 
versterken en rechtvaardige en billijke 
arbeidsvoorwaarden te garanderen voor 
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mobiele werknemers en grens- en 
seizoensarbeiders in de EU; verzoekt de 
lidstaten om zich ten volle in te zetten voor 
de digitalisering van overheidsdiensten 
om een billijke mobiliteit van werknemers 
te vergemakkelijken, met name op het 
gebied van de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels; verzoekt de 
Commissie derhalve een voorstel in te 
dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

Or. en

Amendement 481
Marianne Vind

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Commissie een 
voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer dat ook de 
mogelijkheid biedt om een 
controlemechanisme voor individuen en 
de betrokken autoriteiten in te stellen om 
ervoor te zorgen dat de sociale zekerheid 
wordt betaald in overeenstemming met de 
verplichtingen; is bovendien van mening 
dat alle werknemers toegang moeten 
hebben tot een volledig overzicht van wie 
hun werkgevers zijn en van hun salaris- 
en arbeidsrechten, hetzij in 
overeenstemming met collectieve 
arbeidsovereenkomsten, hetzij conform de 
nationale wetgeving waar van toepassing;

Or. en

Amendement 482
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Samira Rafaela

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
voor adequate coördinatie van de sociale 
zekerheid te zorgen, onder andere door de 
herziening van Verordening (EG) 
nr. 883/2004, teneinde een echte Europese 
arbeidsmarkt op te zetten; benadrukt de 
noodzaak om dringend digitale 
instrumenten, een Europees 
socialezekerheidsnummer en het EESSI-
systeem in te voeren om de mobiliteit van 
werknemers te bevorderen en te 
beschermen, alsook om de SDG uit te 
voeren;

Or. en

Amendement 483
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. verzoekt de Commissie een 
Europees socialezekerheidsnummer in te 
voeren en daarnaast een persoonlijke 
arbeidskaart te overwegen als 
doeltreffende instrumenten voor enerzijds 
de rechten inzake sociale zekerheid en de 
naleving ervan, en anderzijds de 
arbeidsrechten als integraal onderdeel 
van de inspanningen van de Europese 
Unie om het op rechten gebaseerde vrije 
verkeer van werknemers te bevorderen en 
te verbeteren;

Or. en

Amendement 484
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Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. benadrukt dat de praktijken van 
het oprichten van dochterondernemingen 
of het creëren van 
onderaannemingsketens met als doel de 
sociale-verzekeringspremies te verlagen 
zonder in de praktijk een effectieve 
socialezekerheidsdekking te creëren, 
schadelijk zijn voor de duurzaamheid van 
socialezekerheidsstelsels en moeten 
worden aangepakt door de Commissie en 
de lidstaten; 

Or. en

Amendement 485
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

33 ter. verzoekt de Commissie de richtlijn 
overheidsopdrachten te herzien teneinde 
de sociale bepalingen in 
overheidsopdrachten aan te scherpen, alle 
maatschappelijke zorg en welzijnswerk uit 
te sluiten van de afnameverplichtingen en 
een Europees uitsluitingsmechanisme in 
te stellen voor het uitsluiten van 
hoofdcontractanten en onderaannemers 
die zich herhaaldelijk schuldig maken aan 
oneerlijke concurrentie en 
belastingfraude;

Or. en
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Amendement 486
Sara Skyttedal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, 
zij de mogelijkheid moet krijgen om 
controles uit te voeren en sancties en 
boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de 
Commissie op aan dit op te nemen in de 
evaluatie van het mandaat van de ELA;

Schrappen

Or. en

Amendement 487
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, 
zij de mogelijkheid moet krijgen om 
controles uit te voeren en sancties en 
boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de 
Commissie op aan dit op te nemen in de 
evaluatie van het mandaat van de ELA;

Schrappen

Or. en

Amendement 488
Guido Reil, Nicolaus Fest, France Jamet, Dominique Bilde
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, 
zij de mogelijkheid moet krijgen om 
controles uit te voeren en sancties en 
boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de 
Commissie op aan dit op te nemen in de 
evaluatie van het mandaat van de ELA;

Schrappen

Or. en

Amendement 489
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, 
zij de mogelijkheid moet krijgen om 
controles uit te voeren en sancties en 
boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de 
Commissie op aan dit op te nemen in de 
evaluatie van het mandaat van de ELA;

Schrappen

Or. en

Amendement 490
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34
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Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om 
controles uit te voeren en sancties en 
boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de 
Commissie op aan dit op te nemen in de 
evaluatie van het mandaat van de ELA;

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, 
het toepassingsgebied van de activiteiten 
van de ELA moeten worden uitgebreid 
naar Richtlijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid, Richtlijn 2014/36 inzake 
seizoensarbeiders en alle relevante EU-
wetgeving inzake gezondheid en veiligheid 
op het werk; acht het van belang om het 
“initiatief van de sociale partners” in 
artikel 8, lid 1, van Verordening 
(EU) 2019/1149 te versterken door de 
ELA te verzoeken een gezamenlijke of 
onderling afgestemde inspectie uit te 
voeren wanneer gevallen van misbruik 
door een nationale sociale partner onder 
haar aandacht worden gebracht; is voorts 
van mening dat het bestuur van de ELA 
dezelfde tripartiete structuur als andere 
agentschappen moet volgen en derhalve 
vertegenwoordiging van de nationale 
sociale partners in de raad van bestuur 
moet toestaan, met inbegrip van 
stemrecht; dringt er bij de Commissie op 
aan dit op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

Or. en

Amendement 491
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, 
zij de mogelijkheid moet krijgen om 
controles uit te voeren en sancties en 

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn met 
de waarborging dat de EU-regels inzake 
arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de 
sociale zekerheid op eerlijke en 
doeltreffende wijze worden nageleefd, zij 
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boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de 
Commissie op aan dit op te nemen in de 
evaluatie van het mandaat van de ELA;

haar mandaat strikt moet volgen;

Or. en

Amendement 492
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om controles 
uit te voeren en sancties en boetes op te 
leggen aan bedrijven die overtredingen 
begaan; dringt er bij de Commissie op aan 
dit op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om een 
realtimedatabase waarin informatie van 
buitenlandse dienstverleners wordt 
geverifieerd te ontwikkelen en sancties en 
boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; verzoekt de 
Commissie belanghebbenden met gedegen 
kennis van de verschillende 
arbeidsmarktmodellen zoveel mogelijk te 
betrekken bij de werkzaamheden en de 
evaluatie van de ELA; is van mening dat 
de kracht van de ELA ligt in haar 
vermogen om belanghebbenden te 
mobiliseren en de samenwerking tussen 
deze deskundigengroepen te versterken; 
dringt er bij de Commissie op aan dit op te 
nemen in de evaluatie van het mandaat van 
de ELA;

Or. en

Amendement 493
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
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om controles 
uit te voeren en sancties en boetes op te 
leggen aan bedrijven die overtredingen 
begaan; dringt er bij de Commissie op aan 
dit op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

34. staat achter de oprichting van de 
Europese Arbeidsautoriteit(ELA); dringt 
erop aan dat de ELA zo spoedig mogelijk 
volledig operationeel wordt; doet een 
beroep op de ELA om constant informatie 
over beste praktijken uit te wisselen met 
de respectieve arbeidsautoriteiten in de 
lidstaten en om voorlopige inspecties uit te 
voeren; benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit effectief zijn in de strijd 
tegen sociale dumping en de uitbuiting en 
misbruik van werknemers, zij de 
mogelijkheid moet krijgen om controles uit 
te voeren en sancties en boetes op te leggen 
aan bedrijven die overtredingen begaan; 
onderstreept dat hiervoor ook een breder 
mandaat van de autoriteit is vereist dat 
van toepassing is op 
wetgevingshandelingen van de EU, zoals 
Richtlijn 2008/104/EG betreffende 
uitzendarbeid, Richtlijn 2014/36/EU 
inzake seizoenarbeiders, 
Richtlijn 2009/52/EG inzake sancties en 
maatregelen tegen werkgevers, en met 
inbegrip van relevante EU-wetgeving 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk; dringt er bij de Commissie op aan dit 
op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

Or. en

Amendement 494
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 34. staat achter de oprichting van de 
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Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om controles 
uit te voeren en sancties en boetes op te 
leggen aan bedrijven die overtredingen 
begaan; dringt er bij de Commissie op aan 
dit op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

Europese Arbeidsautoriteit(ELA); dringt 
erop aan dat de ELA zo spoedig mogelijk 
volledig operationeel wordt; doet een 
beroep op de ELA om constant informatie 
over beste praktijken uit te wisselen met 
de respectieve arbeidsautoriteiten in de 
lidstaten en om voorlopige inspecties uit te 
voeren; benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit effectief zijn in de strijd 
tegen sociale dumping en de uitbuiting en 
misbruik van werknemers, zij de 
mogelijkheid moet krijgen om controles uit 
te voeren en sancties en boetes op te leggen 
aan bedrijven die overtredingen begaan; 
dringt er bij de Commissie op aan dit op te 
nemen in de evaluatie van het mandaat van 
de ELA;

Or. en

Amendement 495
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de 
strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om controles 
uit te voeren en sancties en boetes op te 
leggen aan bedrijven die overtredingen 
begaan; dringt er bij de Commissie op aan 
dit op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

34. benadrukt dat, wil de Europese 
Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in 
het toezicht op de juiste toepassing van 
aan mobiliteit gerelateerde EU-wetgeving 
zoals de richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers, in 
de strijd tegen sociale dumping en de 
uitbuiting en misbruik van werknemers, zij 
de mogelijkheid moet krijgen om controles 
uit te voeren en sancties en boetes op te 
leggen aan bedrijven die overtredingen 
begaan; dringt er bij de Commissie op aan 
dit op te nemen in de evaluatie van het 
mandaat van de ELA;

Or. en
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Amendement 496
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de Commissie om naar 
aanleiding van een goede 
effectbeoordeling een voorstel in te dienen 
voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer, zoals door de 
Commissie werd voorgesteld in 2018, dat 
ook de mogelijkheid biedt om een 
controlemechanisme voor individuen en 
de betrokken autoriteiten in te stellen om 
ervoor te zorgen dat werknemers worden 
gedekt en de sociale zekerheid wordt 
betaald in overeenstemming met de 
verplichtingen;

Or. en

Amendement 497
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 34 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 ter. verzoekt de Commissie om naar 
aanleiding van een goede 
effectbeoordeling een voorstel in te dienen 
voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer, zoals door de 
Commissie werd voorgesteld in 2018, dat 
ook de mogelijkheid biedt om een 
controlemechanisme voor individuen en 
de betrokken autoriteiten in te stellen om 
ervoor te zorgen dat werknemers worden 
gedekt en de sociale zekerheid wordt 
betaald in overeenstemming met de 
verplichtingen; is bovendien van mening 
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dat alle werknemers toegang moeten 
hebben tot informatie over de 
werkgever(s) en hun salaris en 
arbeidsrechten, in overeenstemming met 
de sectorale cao of conform de nationale 
wetgeving, indien van toepassing;

Or. en

Amendement 498
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een 
reputatie op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

Schrappen

Or. en

Amendement 499
Margarita de la Pisa Carrión

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een 
reputatie op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

Schrappen

Or. en
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Amendement 500
Jeroen Lenaers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een reputatie 
op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel werknemers uit 
derde landen op de Europese arbeidsmarkt 
in sectoren met een reputatie op het gebied 
van onzekere arbeidsomstandigheden en 
gevallen van misbruik; verzoekt de 
Europese Commissie een grondig 
onderzoek te laten uitvoeren naar de 
trends ten aanzien van ter beschikking 
gestelde onderdanen van derde landen en 
benadrukt de mogelijke behoefte aan 
Europese of nationale 
beleidsmaatregelen, afhankelijk van de 
uitkomst van het onderzoek;

Or. en

Amendement 501
Nikolaj Villumsen, Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een reputatie 
op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

35. is ernstig bezorgd over de toename 
van het aantal gevallen van misbruik van 
onderdanen van derde landen in sectoren 
met een reputatie op het gebied van 
onzekere arbeidsomstandigheden; 
benadrukt dat dergelijke 
misbruikpraktijken zogenaamde 
terbeschikkingstelling, zogenaamde 
arbeid als zelfstandige, onderaanneming, 
arbeidsbemiddelingsbureaus, 
brievenbusmaatschappijen en zwartwerk 
omvatten;

Or. en



PE659.082v01-00 116/118 AM\1216518NL.docx

NL

Amendement 502
Krzysztof Hetman

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een reputatie 
op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

35. verzoekt de lidstaten de 
noodzakelijke maatregelen te nemen om 
naleving van de toepasselijke wetten en de 
arbeidsvoorwaarden voor onderdanen van 
derde landen te waarborgen om een einde 
te maken aan onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

Or. en

Amendement 503
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie.

36. verzoekt zijn Voorzitter deze 
resolutie te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, het Europees Comité van de 
Regio’s en het Europees Economisch en 
Sociaal Comité.

Or. en

Amendement 504
Agnes Jongerius, Dennis Radtke

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement
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35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een reputatie 
op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik;

35. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheden te onderzoeken om 
onderdanen van derde landen in staat te 
stellen een werkvergunning in de EU te 
verkrijgen onder de voorwaarde dat dit 
niet zal leiden tot verstoringen van de 
arbeidsmarkt, en sociale dumping; is 
ernstig bezorgd over de huidige toename 
van het aandeel onderdanen van derde 
landen in sectoren met een reputatie op het 
gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
misbruik; onderstreept dat onderdanen 
van derde landen vaak kwetsbaarder zijn 
voor uitbuiting en daarom moeten worden 
beschermd; benadrukt dat dit 
misbruikpraktijken zoals zogenaamde 
terbeschikkingstelling, zogenaamde 
arbeid als zelfstandige, onderaanneming, 
arbeidsbemiddelingsbureaus, 
brievenbusmaatschappijen en zwartwerk 
omvat; verzoekt de lidstaten de 
beschermende elementen van 
Richtlijn 2009/52/EG uit voeren om 
toegankelijke en doeltreffende 
klachtenmechanismen te waarborgen om 
verschuldigde lonen en 
socialezekerheidsbijdragen daadwerkelijk 
terug te vorderen;

Or. en

Amendement 505
Kira Marie Peter-Hansen
namens de Verts/ALE-Fractie
Kim Van Sparrentak

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een reputatie 
op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 

35. is ernstig bezorgd over de huidige 
toename van het aandeel onderdanen van 
derde landen in sectoren met een reputatie 
op het gebied van onzekere 
arbeidsomstandigheden en gevallen van 
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misbruik; misbruik; benadrukt dat dit 
misbruikpraktijken zoals zogenaamde 
terbeschikkingstelling, zogenaamde 
arbeid als zelfstandige, onderaanneming, 
arbeidsbemiddelingsbureaus, 
brievenbusmaatschappijen en zwartwerk 
omvat;

Or. en


