
 

 

P7_TA(2014)0377 

Tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid  

Resolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een besluit 

van de Raad betreffende de tripartiete sociale top voor groei en werkgelegenheid 

(COM(2013)0740 – 2013/0361(APP)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2013)0740), 

– gezien artikel 81, lid 3, van zijn Reglement, 

– gezien het interimverslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

(A7-0136/2014), 

1.  verzoekt de Raad rekening te houden met de volgende wijzigingen; 

 

Het voorstel voor een besluit van de Raad dient als volgt te worden gewijzigd: 

 

Wijziging  1 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

(8) In zijn conclusies van 28 juni 2013 

heeft de Europese Raad erop gewezen dat 

de sociale dimensie van de EMU moet 

worden versterkt en de centrale rol van de 

sociale partners en de sociale dialoog in dit 

kader benadrukt. Dienovereenkomstig is de 

Commissie in haar mededeling 

(COM(2013)0690) van 2 oktober 2013 

over de sociale dimensie van de EMU 

ingegaan op het bevorderen van de sociale 

dialoog op nationaal en op Europees 

niveau en heeft zij daarin een voorstel 

aangekondigd tot herziening van het besluit 

van de Raad van 2003. 

(8) In zijn conclusies van 28 juni 2013 

heeft de Europese Raad erop gewezen dat 

de sociale dimensie van de EMU moet 

worden versterkt en de centrale rol van de 

sociale partners en de sociale dialoog in dit 

kader benadrukt. Dienovereenkomstig is de 

Commissie in haar mededeling 

(COM(2013)0690) van 2 oktober 2013 

over de sociale dimensie van de EMU 

ingegaan op het bevorderen van de sociale 

dialoog op nationaal en op Europees 

niveau, heeft zij daarin een voorstel 

aangekondigd tot herziening van het besluit 

van de Raad van 2003, en heeft zij daarin 

de tripartiete sociale top een belangrijke 

gelegenheid genoemd om de sociale 

partners te betrekken bij het Europees 

semester. 



 

 

Wijziging  2 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

  (9 bis) In de verklaring van de Europese 

sociale partners van 24 oktober 2013 over 

de deelname van de sociale partners aan 

het Europees economisch bestuur 

bevestigen de Europese sociale partners 

hun steun voor de tripartiete sociale top 

voor groei en werkgelegenheid en vragen 

zij om een coherent proces van 

raadpleging van de sociale partners in de 

context van het Europees semester. 

Wijziging  3 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

De tripartiete top voor groei en 

werkgelegenheid heeft tot taak om, met 

inachtneming van het Verdrag en van de 

bevoegdheden van de instellingen en 

organen van de Unie, op permanente basis 

het overleg van de Raad en de Commissie 

met de sociale partners te verzekeren. 

Aldus worden de sociale partners in staat 

gesteld om op Europees niveau, in het 

kader van hun sociale dialoog, een bijdrage 

te leveren aan de verschillende onderdelen 

van de strategie voor groei en 

werkgelegenheid van de Unie. De top 

baseert zich daarbij op de voorbereidende 

werkzaamheden en besprekingen van de 

Raad, de Commissie en de sociale partners 

die in de verschillende overlegfora 

plaatsvinden met betrekking tot 

economische, sociale en 

werkgelegenheidskwesties. 

De tripartiete top voor groei en 

werkgelegenheid heeft tot taak om, met 

inachtneming van het Verdrag en van de 

bevoegdheden van de instellingen en 

organen van de Unie, op permanente basis 

het overleg van de Raad en de Commissie 

met de sociale partners te verzekeren en te 

zorgen voor de coördinatie van hun 

strategieën met het oog op een hoog 

niveau van kwalitatief hoogwaardige en 

duurzame werkgelegenheid. Aldus worden 

de sociale partners in staat gesteld om op 

Europees niveau, in het kader van hun 

sociale dialoog en hun deskundigheid, een 

bijdrage te leveren aan de verschillende 

onderdelen van de strategie voor groei en 

werkgelegenheid van de Unie. De top 

baseert zich daarbij op de voorbereidende 

werkzaamheden en besprekingen van de 

Raad, de Commissie en de sociale partners 

die in de verschillende overlegfora 

plaatsvinden met betrekking tot 

economische, sociale en 

werkgelegenheidskwesties. 



 

 

Wijziging  4 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 2 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

1. De top bestaat uit de voorzitter van de 

Europese Raad, het fungerend 

voorzitterschap en de twee volgende 

voorzitterschappen van de Raad, de 

Commissie en de sociale partners, die op 

het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. 

De ministers van deze drie 

voorzitterschappen en de commissaris 

bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale 

Zaken nemen eveneens aan de top deel. 

Afhankelijk van de agenda kunnen ook 

andere ministers van deze drie 

voorzitterschappen en andere leden van de 

Commissie worden uitgenodigd. 

1. De top bestaat uit de voorzitter van de 

Europese Raad, het fungerend 

voorzitterschap en de twee volgende 

voorzitterschappen van de Raad, de 

Commissie en de sociale partners, die op 

het hoogste niveau vertegenwoordigd zijn. 

De ministers van deze drie 

voorzitterschappen en de commissaris 

bevoegd voor Werkgelegenheid en Sociale 

Zaken nemen eveneens aan de top deel. 

Afhankelijk van de agenda kunnen ook 

andere ministers van deze drie 

voorzitterschappen, andere leden van de 

Commissie en de voorzitter van de 

Commissie werkgelegenheid en sociale 

zaken van het Europees Parlement 

worden uitgenodigd. . 

Wijziging  5 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 2 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

Elke delegatie bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Europese 

bedrijfstakoverkoepelende organisaties, die 

op Europees niveau hetzij algemene 

belangen, hetzij specifieke belangen van 

leidinggevend personeel en management 

en kleine en middelgrote ondernemingen 

behartigen. 

Elke delegatie bestaat uit 

vertegenwoordigers van de Europese 

bedrijfstakoverkoepelende organisaties, die 

op Europees niveau hetzij algemene 

belangen, hetzij specifieke belangen van 

leidinggevend personeel en management 

en kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen behartigen. 

Wijziging  6 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 2 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

De technische coördinatie van de delegatie 

van de werknemers wordt verzorgd door 

De technische coördinatie van de delegatie 

van de werknemers wordt verzorgd door 



 

 

het Europees Verbond van 

Vakverenigingen (EVV) en die van de 

delegatie van de werkgevers door de 

Europese ondernemingsorganisatie 

(BUSINESSEUROPE). Het EVV en 

BUSINESSEUROPE houden in hun 

bijdragen ten volle rekening met de 

standpunten van de specifieke en 

brancheorganisaties en nemen eventueel 

vertegenwoordigers van enkele van die 

organisaties in hun delegaties op. 

het Europees Verbond van 

Vakverenigingen (EVV) en die van de 

delegatie van de werkgevers door de 

Europese ondernemingsorganisatie 

(BUSINESSEUROPE). Het EVV en 

BUSINESSEUROPE houden in hun 

bijdragen ten volle rekening met de 

standpunten van de specifieke en 

brancheorganisaties en nemen eventueel in 

hun delegaties vertegenwoordigers van 

enkele van die organisaties op die namens 

die organisaties kunnen spreken. 

Wijziging  7 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

1. De agenda van de top wordt gezamenlijk 

vastgesteld door de Raad, de Commissie en 

de bedrijfstakoverkoepelende organisaties 

van de werknemers en werkgevers die aan 

de werkzaamheden van de top deelnemen. 

Hiertoe vinden voorbereidende 

vergaderingen plaats van de diensten van 

de Raad en de Commissie, samen met het 

EVV en BUSINESSEUROPE. 

1. De agenda van de top wordt gezamenlijk 

en op basis van een gelijkwaardig 

partnerschap vastgesteld door de Raad, de 

Commissie en de 

bedrijfstakoverkoepelende organisaties van 

de werknemers en werkgevers die aan de 

werkzaamheden van de top deelnemen. 

Hiertoe vinden voorbereidende 

vergaderingen plaats van de diensten van 

de Raad en de Commissie, samen met het 

EVV en BUSINESSEUROPE. 

Wijziging  8 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

2. Over de te bespreken thema's wordt 

binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal 

Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken van gedachten 

gewisseld. 

2. Over de te bespreken thema's wordt 

binnen de Raad Werkgelegenheid, Sociaal 

Beleid, Volksgezondheid en 

Consumentenzaken van gedachten 

gewisseld, zo nodig op basis van een 

bijdrage van al zijn voorbereidende 

instanties. 



 

 

Wijziging  9 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 4 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

1. De TST vergadert ten minste tweemaal 

per jaar. De vergaderingen vinden telkens 

vóór de voorjaars- en najaarsbijeenkomst 

van de Europese Raad plaats. 

1. De TST vergadert ten minste tweemaal 

per jaar. De vergaderingen vinden telkens 

vóór de voorjaars- en najaarsbijeenkomst 

van de Europese Raad plaats en de 

resultaten van de top worden voorgelegd 

aan de volgende Europese Raad met het 

oog op besluitvorming.  

Wijziging  10 

Voorstel voor een besluit van de Raad 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Wijziging 

De co-voorzitters maken een samenvatting 

van de besprekingen van de top om de 

bevoegde Raadsformaties en het publiek 

erover te informeren. 

De covoorzitters maken een samenvatting 

van de besprekingen van de top om de 

bevoegde Raadsformaties, het Europees 

Parlement en het publiek erover te 

informeren. 

 

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

 


