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Ontwerpresolutie

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 1
Visum 3 bis (nieuw)

- gezien de conclusies van de informele bijeenkomst van de ministers van 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken over “goed werk” en het Europese sociale 
model, gehouden in Berlijn van 18 t/m 20 januari 2007,

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 2
Visum 5

- onder verwijzing naar het Groenboek van de Commissie over "De modernisering van 
het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw" (COM(2006)0708) 
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en de resolutie van het Europees Parlement over dit groenboek van 11 juli 20071,

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 3
Visum 5

- onder verwijzing naar het Groenboek van de Commissie over "De modernisering van 
het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw" (COM(2006)0708) 
en de resolutie van het Europees Parlement daarover van 11 juli 20072,

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 4
Visum 5 bis (nieuw)

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 11 juli 2007 over de modernisering van het 
arbeidsrecht om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden
(2007/2023(INI)),

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 5
Visum 5 ter (nieuw)

- gezien de aanbeveling van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de convergentie van 
de doelstellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming 
(92/442/EEG) en de aanbeveling van de Raad van 24 juni 1992 inzake 
gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties 
in de stelsels van sociale bescherming (92/441/EEG),

Or. de

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0339.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0339.
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Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 6
Visum 8

- onder verwijzing naar het ILO-Verdrag C87 over de vrijheid van vereniging en de 
bescherming van het recht op vrijheid van organisatie (1948), het ILO-Verdrag C98 
over het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen (1949) (schrapping),

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 7
Visum 9 bis (nieuw)

- gelet op artikel 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 8
Visum 10

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 9
Visum 14 bis (nieuw)

- gezien het Europees Handvest voor kleine bedrijven,

Or. en
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 10
Visum 15

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 11
Visum 18

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 12
Visum 23 bis (nieuw)

- gelet op Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 
november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de 
arbeidstĳd, 

Or. de

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 13
Visum 28 bis (nieuw)

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 mei 2007 over bevordering van waardig 
werk voor iedereen (A6-0068/2007),

Or. el
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Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Visum 28 ter (nieuw)

- gelet op Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking),

Or. el

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 15
Visum 29

- onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie "Bevordering van waardig 
werk voor iedereen - bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda 
voor waardig werk over de hele wereld" (COM(2006)0249) en de resolutie van het 
Europees Parlement van 23 mei 2007 over bevordering van waardig werk voor 
iedereen (2006/2240(INI)),

Or. de

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 16
Visum 38 bis (nieuw)

- gezien het verslag van de Werkgroep van deskundigen inzake flexizekerheid van 
juni 2007, getiteld "Flexicurity Pathways: turning hurdles into stepping stones",

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 17
Overweging A

A. overwegende dat de EU (schrapping) een gemeenschap van gedeelde waarden is en 
dat een hervorming van het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt deze waarden dan ook 
zou moeten weerspiegelen; overwegende dat de basisprincipes van het arbeidsrecht 
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die in Europa zijn ontwikkeld geldig blijven; overwegende dat het arbeidsrecht 
wettelijke zekerheid en bescherming biedt voor werknemers en werkgevers door 
middel van wetgeving of collectieve overeenkomsten, of een combinatie daarvan, en 
overwegende dat dit het machtsevenwicht reguleert tussen werknemer en werkgever, 
en dat het welslagen van wijzigingen in het arbeidsrecht groter zal zijn als werknemers 
meer zekerheid ervaren; overwegende dat deze zekerheid ook afhangt van een hoog 
niveau van arbeidsbescherming en een krachtige arbeidsbeschermingswetgeving,

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda

Amendement 18
Overweging A

A. overwegende dat de EU een vrijhandelszone is en een gemeenschap van gedeelde 
waarden, en dat een hervorming van het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt deze waarden 
dan ook zou moeten weerspiegelen; overwegende dat de basisprincipes van het 
arbeidsrecht die in Europa zijn ontwikkeld geldig blijven; overwegende dat het 
arbeidsrecht idealiter de uitkomst dient te zijn van overleg tussen alle sociale 
partners en een afspiegeling dient te zijn van een evenwicht tussen de belangen van 
werkgevers en werknemers enerzijds en tussen flexibiliteit en zekerheid anderzijds; 
overwegende dat het arbeidsrecht wettelijke zekerheid en bescherming biedt voor 
werknemers en werkgevers door middel van wetgeving of collectieve 
overeenkomsten, of een combinatie daarvan, en overwegende dat dit het 
machtsevenwicht reguleert tussen werknemer en werkgever, en dat het welslagen van 
wijzigingen in het arbeidsrecht groter zal zijn als werknemers meer zekerheid ervaren; 
overwegende dat deze zekerheid ook afhangt van het gemak waarmee een nieuwe 
baan te vinden is,

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 19
Overweging A

A. overwegende dat de EU niet alleen een economische en politieke organisatie is, 
maar ook een gemeenschap van gedeelde waarden, en dat een hervorming van het 
arbeidsrecht en de arbeidsmarkt deze waarden dan ook zou moeten weerspiegelen; 
overwegende dat de basisprincipes van het arbeidsrecht die in Europa zijn ontwikkeld 
geldig blijven; overwegende dat het arbeidsrecht wettelijke zekerheid en bescherming 
biedt voor werknemers en werkgevers door middel van wetgeving of collectieve 
overeenkomsten, of een combinatie daarvan, en overwegende dat dit het 
machtsevenwicht reguleert tussen werknemer en werkgever, en dat het welslagen van 
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wijzigingen in het arbeidsrecht groter zal zijn des te beter werknemers zich tegen 
ernstig inkomensverlies beschermd weten; overwegende dat deze zekerheid ook 
afhangt van het gemak waarmee een nieuwe baan te vinden is,

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 20
Overweging A

A. overwegende dat de EU (schrapping) een gemeenschap van gedeelde waarden is die 
naar de totstandbrenging van een interne markt en een economische en monetaire 
unie streeft en zich ten doel heeft gesteld de betrekkingen tussen de lidstaten en 
tussen de volkeren van de lidstaten samenhangend en solidair te organiseren, en dat 
een hervorming van het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt deze waarden dan ook zou 
moeten weerspiegelen; overwegende dat de basisprincipes van het arbeidsrecht die in 
Europa zijn ontwikkeld geldig blijven; overwegende dat het arbeidsrecht wettelijke 
zekerheid en bescherming biedt voor werknemers en werkgevers door middel van 
wetgeving of collectieve overeenkomsten, of een combinatie daarvan, en overwegende 
dat dit het machtsevenwicht reguleert tussen werknemer en werkgever, en dat het 
welslagen van wijzigingen in het arbeidsrecht groter zal zijn als werknemers meer 
zekerheid ervaren; overwegende dat deze zekerheid ook afhangt van de vraag in
hoeverre het mogelijk is om zonder het risico van armoede te lopen een nieuwe baan 
te vinden en van waardig werk te leven,

Or. de

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 21
Overweging A

A. overwegende dat de EU een vrijhandelszone is en een gemeenschap van gedeelde 
waarden, en dat een hervorming van het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt deze waarden 
dan ook zou moeten weerspiegelen; overwegende dat de basisprincipes van het 
arbeidsrecht die in Europa zijn ontwikkeld geldig blijven en een cruciaal 
referentiepunt voor het arbeidsrecht van de lidstaten van de EU vormen; 
overwegende dat het arbeidsrecht wettelijke zekerheid en bescherming biedt voor 
werknemers en werkgevers door middel van wetgeving of collectieve 
overeenkomsten, of een combinatie daarvan; overwegende dat het arbeidsrecht ten 
doel heeft een machtsevenwicht te scheppen tussen werknemers en werkgevers, 
teneinde de zwakkere partij te beschermen; overwegende dat het noodzakelijk is om 
het beschermingsniveau zowel voor werknemers als voor ondernemingen, met name 
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KMO's, te verhogen; overwegende dat deze zekerheid ook afhangt van het gemak 
waarmee een nieuwe baan te vinden is; overwegende dat ondernemingen door de 
mondiale concurrentie en de snelle ontwikkeling op technologisch gebied 
gedwongen worden zich sneller aan nieuwe marktomstandigheden aan te passen,

Or. xm

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 22
Overweging A bis (nieuw)

A bis. overwegende dat de Europese Raad de lidstaten er in 1992 toe heeft verplicht te 
waarborgen dat een ieder over voldoende middelen beschikt om een waardig leven te 
kunnen leiden,

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 23
Overweging B

B. overwegende dat adequate bescherming tegen onrechtmatig ontslag een 
onvervreemdbaar recht van werknemers is en overwegende dat een hoog niveau van 
arbeidsbescherming bijdraagt tot de verkorting van werkloosheidsperiodes, omdat 
vooraankondigingen van mogelijk ontslag als waarschuwingssysteem fungeren en 
werknemers en bedrijven de gelegenheid geven om gedwongen ontslagen tengevolge 
van innovaties of wijzigingen in de productie of de werkorganisatie te voorkomen of 
vroegtijdig te beginnen met omscholingsprogramma's voor werknemers,

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 24
Overweging B

B. overwegende dat flexizekerheid derhalve moet worden beschouwd als een onderdeel 
van de Europese sociale modellen, die bevorderlijk zijn voor bedrijven en 
arbeidskrachten die in staat zijn te concurreren en zich aan te passen,

Or. en
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 25
Overweging B

B. overwegende dat flexizekerheid derhalve als noodzakelijke aanpassing moet worden 
beschouwd en de basis vormt voor de vorming van een sterk Europees sociaal model, 
dat bevorderlijk is voor bedrijven en arbeidskrachten die in staat zijn te concurreren en 
zich aan te passen; overwegende dat de term 'flexizekerheid' tot grote ongerustheid 
onder de Europese werknemers leidt, die voor een grotere werkonzekerheid vrezen, 
en overwegende dat deze term en de daarmee verbonden beginselen derhalve zeer 
zorgvuldig dienen te worden gedefinieerd,

Or. fr

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 26
Overweging B bis (nieuw)

B bis. overwegende dat 16 % van de Europese burgers het risico loopt onder de 
armoedegrens te komen en 10% van hen in werkloze gezinnen leeft, en dat het 
derhalve van essentieel belang is dat een eventuele hervorming op basis van 
flexizekerheid wordt gefundeerd op een gedetailleerde effectbeoordeling met 
betrekking tot kwetsbare groepen en dat een dergelijke hervorming gericht moet zijn 
op de bevordering van sociale integratie en er niet toe mag leiden dat nieuwe 
groepen aan risico's worden blootgesteld,

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 27
Overweging C

C. overwegende dat de werkloosheid in de EU niet zozeer veroorzaakt wordt door de 
wettelijke arbeidsbescherming maar veeleer doordat er geen nieuwe banen worden 
gecreëerd; overwegende dat derhalve een wijziging van het macro-economisch 
beleid nodig is ter bevordering van investeringen in duurzame ontwikkeling, 
duurzame infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en permanente educatie, 
waardoor een dynamische arbeidsmarkt zou ontstaan die naar volledige 
werkgelegenheid streeft en het recht op werk van hoge kwaliteit en sociale rechten
eerbiedigt,
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Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda

Amendement 28
Overweging C

C. overwegende dat de werkloosheid in de EU niet rechtstreeks verband houdt met de 
arbeidswetgeving maar veeleer met gebreken bij de banencreatie, die onder andere
afhankelijk is van dynamische, innovatieve en concurrerende ondernemingen en 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling en permanente educatie, die tevens tot een 
dynamische arbeidsmarkt kunnen bijdragen,

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 29
Overweging C

C. overwegende dat de werkloosheid in de EU wellicht niet rechtstreeks wordt 
veroorzaakt door een al te restrictieve arbeidswetgeving, maar dat deze wel een 
belemmering kan vormen voor de creatie van banen, die onder meer afhankelijk is 
van dynamische, innovatieve en concurrerende ondernemingen en investeringen in 
onderzoek en ontwikkeling en permanente educatie (schrapping),

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 30
Overweging C

Schrappen

Or. de
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Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 31
Overweging C

C. overwegende dat de werkloosheid in de EU op twee factoren berust: op een 
restrictieve wettelijke arbeidsbescherming enerzijds en anderzijds op het feit dat er 
geen nieuwe banen worden gecreëerd via investeringen in onderzoek en ontwikkeling 
en permanente educatie, waardoor een dynamische arbeidsmarkt zou ontstaan,

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 32
Overweging D

D. overwegende dat recent onderzoek door de OESO en andere instanties heeft 
aangetoond dat een hoog niveau van arbeidsbescherming niet remmend werkt op de 
werkgelegenheidsgroei en dat de flexibiliteit of de starheid van de arbeidsmarkt 
geen verklaring biedt voor het slagen of falen van het werkgelegenheidsbeleid,

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 33
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat uit het voorbeeld van de Scandinavische landen duidelijk blijkt dat 
een hoge mate van ontslagbescherming en standaardarbeidscontracten volledig 
verenigbaar zijn met sterke werkgelegenheidsgroei; overwegende dat recente studies 
van onder andere de OESO hebben aangetoond dat er geen bewijs is voor de 
bewering dat versobering van de ontslagbescherming en afzwakking van de inhoud 
van standaardarbeidscontracten leidt tot werkgelegenheidsgroei;

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 34
Overweging D bis (nieuw)

D bis. overwegende dat bijvoorbeeld in Duitsland maatregelen ter flexibilisering van de 
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arbeidsmarkt in de jaren 1994 – 2004 gepaard gingen met een hogere werkloosheid 
en overwegende dat daarentegen gedurende dezelfde periode het werkloosheidscijfer 
in Spanje aanzienlijk daalde zonder dat er sprake was van een duidelijke
deregulering van de streng gereguleerde Spaanse arbeidsmarkt; overwegende dat 
een toename van de arbeidsmarktflexibiliteit derhalve niet kan worden beschouwd 
als recept voor meer werkgelegenheid,

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 35
Overweging E

E. overwegende dat recent onderzoek heeft aangetoond dat grotere flexibiliteit tot een 
algemene verzwakking van de positie van werknemers leidt, die in toenemende mate 
tijdelijke in plaats van vaste contracten, een deeltijdbaan in plaats van een volledige 
betrekking krijgen of hun toevlucht tot werk als zelfstandige moeten zoeken; 
overwegende dat uit nieuw onderzoek op basis van OESO-gegevens blijkt dat werk 
onzekerder wordt naarmate de arbeidsverhoudingen flexibeler zijn en dat flexibele 
arbeidsverhoudingen het sterkste negatieve effect hebben op de 'inzetbaarheid' (de 
verbetering van de vaardigheden en kwalificaties van werknemers),

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 36
Overweging E

E. overwegende dat het doel van flexizekerheid is mensen en bedrijven in staat te stellen 
om te gaan met veranderingen en de mobiliteit van de Europese arbeidsmarkt te 
vergroten, en dat flexizekerheid moet worden gecombineerd met een beleid gericht 
op het scheppen van stabiele en duurzame werkgelegenheid en inkomens,

Or. en

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 37
Overweging E

E. overwegende dat het doel van flexizekerheid is het aantal beschikbare banen op de 
arbeidsmarkt te verhogen en tegelijk mensen in staat te stellen om te gaan met 
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veranderingen en de mobiliteit van de Europese arbeidsmarkt te vergroten, onder 
waarborging van duurzame inkomens (schrapping),

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 38
Overweging E

E. overwegende dat het doel van flexizekerheid is mensen in staat te stellen om met 
behoud van een gepaste mate van zekerheid om te gaan met veranderingen en de 
mobiliteit van de Europese arbeidsmarkt te vergroten, als gevolg waarvan duurzame 
werkgelegenheid en inkomens worden gecreëerd,

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda

Amendement 39
Overweging E

E. overwegende dat een van de doelen van flexizekerheid is mensen in staat te stellen om 
te gaan met veranderingen en de mobiliteit van de Europese arbeidsmarkt te vergroten, 
als gevolg waarvan duurzame werkgelegenheid en inkomens worden gecreëerd,

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 40
Overweging E

E. overwegende dat het concept van flexizekerheid erop gericht dient te zijn alle mensen 
in staat te stellen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de industriële 
veranderingen,

Or. de
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 41
Overweging E bis (nieuw)

E bis. overwegende dat mobiele werknemers het risico lopen hun sociale bescherming te 
verliezen,

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 42
Overweging F

F. overwegende dat de lidstaten, om onder gelijke voorwaarden op de interne markt te 
kunnen concurreren, moeten toewerken naar een convergentie van hun respectieve 
arbeidsrecht (schrapping) op die terreinen waarop de EU bevoegdheid heeft,

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 43
Overweging F

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 44
Overweging F

F. overwegende dat de lidstaten, om onder gelijke voorwaarden op de interne markt te 
kunnen concurreren, hun respectieve arbeidsrecht op een minimum niveau moeten 
harmoniseren, waarbij evenwel de fundamentele bevoegdheden van de lidstaten in 
acht moeten worden genomen en de Gemeenschap alleen in actie mag komen 
voorzover zij daartoe bevoegd is,

Or. de
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 45
Overweging F

F. overwegende dat de lidstaten, om oneerlijke concurrentie op de interne markt te 
voorkomen, erop moeten toezien dat met betrekking tot arbeidsnormen een zeker 
gemeenschappelijk niveau in acht wordt genomen, en er tegelijkertijd voor moeten 
zorgen dat dit de lidstaten er niet van weerhoudt desgewenst hogere normen in te
voeren of te handhaven,

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 46
Overweging F

F. overwegende dat de toename van atypische vormen van werk tengevolge van grotere 
flexibiliteit een toenemend aantal werknemers uitsluit van sociale bescherming, 
aangezien alleen personen met de arbeidsstatus van een werknemer in aanmerking 
komen voor deze bescherming; overwegende dat grotere flexibiliteit derhalve ook 
een gevaar vormt voor de financiële duurzaamheid van socialezekerheidsstelsels;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 47
Overweging F

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 48
Overweging F 

48. overwegende dat de lidstaten, om onder gelijke voorwaarden op de interne markt te 
kunnen concurreren, een gemeenschappelijke minimale basis voor het arbeidsrecht 
dienen overeen te komen, met name op die terreinen waarop de EU bevoegdheid 
heeft,
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Or. el

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 49
Overweging F bis (nieuw)

F bis. overwegende dat uit tal van studies van de Stichting van Dublin over 
arbeidsvoorwaarden blijkt dat flexibele werktijdregelingen gepaard gaan met een 
toename van onregelmatige en onvoorspelbare werktijden, wat resulteert in 
aanhoudende klassieke werkgerelateerde gezondheidsproblemen in combinatie met 
nieuwe in verband met toenemende stress op het werk als gevolg van een nieuwe 
werkorganisatie die is aangepast aan kortetermijnschommelingen van het 
werkaanbod; overwegende dat recent onderzoek eveneens aantoont dat de 
flexibelste werktijdregelingen die in Europa worden toegepast de werknemers niet in 
staat stellen werk en privéleven beter op elkaar af te stemmen;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 50
Overweging F bis (nieuw)

F bis. overwegende dat rechten, omwille van een duurzame benadering inzake 
flexizekerheid, in een ruimer verband op lange termijn moeten worden bezien en dat 
een aantal hervormingen van nationale arbeidsmarkten, 
arbeidsbeschermingswetgevingen en socialezekerheidsstelsels nodig is; overwegende 
dat het van belang is om naar alle rechten op het gebied van sociale bescherming te 
kijken, waaronder niet alleen regelingen van de eerste pijler, maar ook van de 
tweede pijler, te weten ondernemings- en sectoriële regelingen;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 51
Overweging F ter (nieuw)

F ter. overwegende dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan de meest kwetsbaren 
van de samenleving, opdat zij niet ondanks een baan in armoede moeten leven, en 
dat het voor het functioneren van flexizekerheid van essentieel belang is 
werknemers de nodige middelen aan de hand te doen om met veranderingen om te 
gaan,
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Or. en

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 52
Overweging G

G. overwegende dat flexizekerheid een evenwicht impliceert tussen rechten en 
verantwoordelijkheden voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en 
overheidsinstanties, en een klimaat van vertrouwen en dialoog tussen de overheid en 
de sociale partners vereist, waarin alle partijen bereid zijn verantwoordelijkheid te 
dragen voor veranderingen, en evenwichtige maatregelenpakketten ontwerpen, met 
name voor achtergestelde groepen zoals vrouwen, migranten, jongeren, oudere 
werknemers en personen met een handicap,

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 53
Overweging G

G. overwegende dat flexizekerheid een evenwicht impliceert tussen rechten en 
verantwoordelijkheden voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en 
overheidsinstanties, en een klimaat van vertrouwen en dialoog tussen de overheid en 
de sociale partners vereist, waarin alle partijen bereid zijn verantwoordelijkheid te 
dragen voor veranderingen, en evenwichtige maatregelenpakketten ontwerpen, 
teneinde ertoe bij te dragen meer en betere banen voor allen te scheppen, gelijkheid 
tussen de seksen te waarborgen en discriminerende praktijken ten aanzien van
kwetsbare werknemersgroepen zoals migranten, jongeren, oudere werknemers en 
gehandicapten te bestrijden,

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 54
Overweging G

G. overwegende dat vrouwen slechtere kansen hebben op de arbeidsmarkt en 
onevenredig vertegenwoordigd zijn in deeltijdbanen en in nieuwe, vaak onzekere 
vormen van arbeidsovereenkomsten, waarbij zij worden gehinderd in hun streven 
naar toegang tot volledige sociale rechten, sociale bescherming en uitkeringen,
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Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 55
Overweging G

G. overwegende dat flexizekerheid een evenwicht impliceert tussen rechten en 
verantwoordelijkheden voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en 
overheidsinstanties, en een klimaat van vertrouwen, transparantie en dialoog tussen 
individuele burgers, het maatschappelijk middenveld, de overheid en de sociale 
partners vereist, waarin alle partijen bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen voor 
veranderingen, en evenwichtige duurzame maatregelenpakketten ontwerpen, met 
name voor achtergestelde groepen zoals vrouwen, migranten, jongeren, oudere 
werknemers en gehandicapten,

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 56
Overweging G bis (nieuw)

G bis. overwegende dat in dit verband rekening moet worden gehouden met de specifieke 
uitdagingen waarmee KMO's en werknemers in KMO's worden geconfronteerd,

Or. en

Amendement ingediend door Bernard Lehideux

Amendement 57
Overweging G bis (nieuw)

G bis. overwegende dat zelfstandige arbeid een van de belangrijkste organisatievormen 
van ondernemingen in Europa is en een bron van economische dynamiek en 
ondernemersgeest vormt, en overwegende dat zelfstandige arbeid in hoge mate kan 
bijdragen tot de door de Commissie beschreven "flexizekerheidstrajecten",

Or. fr
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 58
Overweging H

H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door alle werknemers gelijke rechten te geven, alle vormen van 
onzeker werk geleidelijk uit te bannen en te investeren in het scheppen van 
arbeidsplaatsen en permanente educatie,

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 59
Overweging H

H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door het scheppen van banen te bevorderen en door alle 
werknemers bepaalde kernrechten te geven en toegang te verlenen tot permanente 
educatie,

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 60
Overweging H

H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door (schrapping) te investeren in het scheppen van arbeidsplaatsen 
en permanente educatie,

Or. de

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 61
Overweging H

H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door een eind te maken aan de ernstige benadeling van sommige 
groepen werknemers en te investeren in het scheppen van arbeidsplaatsen en 
permanente educatie,
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Or. fr

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 62
Overweging H

H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door de rechten van de werknemers te beschermen en te investeren 
in het scheppen van arbeidsplaatsen en permanente educatie,

Or. el

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 63
Overweging H

H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door een, zowel in intern als in extern opzicht, eenvoudig, 
transparant en berekenbaar arbeidsrecht, een doeltreffend en efficiënt 
arbeidsmarktbeleid, duurzaam financierbare socialezekerheidsstelsels alsmede 
moderne vormen van (permanente) educatie,

Or. de

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 64
Overweging H bis (nieuw)

H bis. overwegende dat deeltijdwerk, lage lonen en arbeidscontracten van bepaalde duur –
de grootste risicofactoren voor armoede onder werkenden – in eerste instantie 
kenmerkend zijn voor de arbeidssituatie van vrouwen,

Or. de
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 65
Overweging I

I. overwegende dat de Mededeling van de Commissie "Naar gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid" 
(COM(2007)0359) geen passende voorstellen bevat voor een verbetering van de 
herziening in 2008 van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) en de 
geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid, en overwegende dat de 
door de informele bijeenkomst van de ministers van Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken gepropageerde agenda voor "goed werk" een beter uitgangspunt zou kunnen 
vormen voor de hervorming van de strategie van Lissabon, 

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 66
Overweging I

I. overwegende dat de Mededeling van de Commissie "Naar gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid" 
(COM(2007)0359) moet worden verbeterd en ertoe moet dienen een evenwichtiger 
debat over flexizekerheid op gang te brengen,

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 67
Overweging I

I. overwegende dat de Mededeling van de Commissie "Naar gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid" 
(COM(2007)0359) belangrijke vraagstukken zoals armoedebestijding buiten 
beschouwing laat en de flexizekerheidsaanpak als enig mogelijke benadering en als 
wondermiddel verkoopt, in plaats van rekening te houden met andere benaderingen 
die voor een verbetering van de levens- en werkomstandigheden zouden kunnen 
zorgen,

Or. de
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 68
Overweging I bis (nieuw)

I bis. overwegende dat het concept van "goed werk" van de ministers van 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken gericht is op de bevordering van de kwaliteit van 
het werk en dat zij in dit verband het volgende verklaren: "Goed werk houdt in: 
rechten van werknemers en participatierechten, eerlijke lonen, veiligheid en 
bescherming van de gezondheid op de werkplek en een familievriendelijke 
organisatie van het werk. Goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden en een adequate 
sociale bescherming zijn van cruciaal belang voor de acceptatie van de Europese 
Unie door de burgers",

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 69
Overweging I bis (nieuw)

I bis. overwegende dat het Europees Sociaal Fonds een doorslaggevende rol dient te 
spelen bij de bevordering van de sociale dialoog en een actief arbeidsmarktbeleid, 
teneinde een sterk Europees sociaal model met meer en betere banen te garanderen,

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 70
Overweging I bis (nieuw)

I bis. overwegende dat de Mededeling van de Commissie "Naar gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en 
zekerheid" (COM(2007)0359) onkritisch gebruik maakt van de OESO-definitie van 
flexizekerheid, die niet meer van toepassing is op de huidige omstandigheden; 
overwegende dat er grondiger definities bestaan;

Or. de
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 71
Overweging I ter (nieuw)

I ter. overwegende dat de OESO onlangs heeft verklaard dat de 
arbeidsbeschermingswetgeving geen significant effect op de totale werkgelegenheid 
heeft en dat hoge vervangingsratio's van werkloosheidsuitkeringen een positief 
effect op de productiviteit hebben; voorts overwegende dat de ILO heeft aangetoond 
dat er een positief verband bestaat tussen vaste aanstellingen en productiviteit,

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 72
Paragraaf 1

1. verwerpt de flexizekerheidsaanpak van de Commissie, die het totaal onevenwichtig 
acht, daar de flexibiliteit niet door een evenredige toename van de sociale zekerheid
wordt goedgemaakt; wijst erop dat de Commissie als centrale doelstelling domweg 
een deregulering van de arbeidsbescherming en flexibelere arbeidscontracten 
propageert en geen doeltreffende maatregelen voorstelt om de onzekerheid van het 
werk tegen te gaan, maar in plaats daarvan vasthoudt aan een beleid dat de sociale 
bescherming en de rechten van werknemers en werklozen aan banden legt (minder 
'royale' sociale en werkloosheidsuitkeringen met het doel de werklozen te 
'activeren', een 'evenwicht tussen rechten en plichten', inperking van rechten, 
uitbreiding van plichten);

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 73
Paragraaf 1

1. onderkent dat Europa, om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, mensen nodig heeft die 
in de gelegenheid worden gesteld prompt gebruik (schrapping) te maken van nieuwe 
kansen die zich in een snel veranderende wereld voordoen;

Or. de
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 74
Paragraaf 1

1. onderkent dat Europa, om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, goed opgeleide 
werknemers en bedrijven nodig heeft die prompt gebruik weten te maken van nieuwe 
kansen die zich in een snel veranderende wereld voordoen, teneinde de productiviteit 
te verhogen en innovatie te stimuleren;

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 75
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. wijst erop dat de Commissie in haar flexizekerheidsbenadering de nadruk legt op 
een beëindiging van de solidaire herverdeling van welvaart, en op economische in 
plaats van sociale doelstellingen; onderstreept dat de aanpak van de Commissie het 
concept van 'zekerheid' omvormt van bescherming tegen risico's in het vermogen tot 
'aanpassing aan veranderingen'; wijst erop dat de Commissie in ruil voor meer 
flexibiliteit slechts de vage belofte doet van meer toegang tot onderwijs, opleiding en 
permanente educatie voor werknemers, zonder ook maar één voorstel te doen om 
werkgevers te verplichten overeenkomstige maatregelen te financieren of 
overeenkomstige rechten voor werknemers en werklozen in te voeren; wijst erop dat 
'leren' en opleidingen op zichzelf nog geen oplossing bieden voor werkloosheid en 
dat deze aanpak ook geen enkele afdwingbare garantie biedt voor werkgelegenheid 
of inkomenszekerheid voor de werknemers;

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 76
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. onderschrijft nadrukkelijk de conclusie dat flexibiliteit zowel het belang van de 
werknemer als het belang van de werkgever kan dienen en dat dit kan worden 
bereikt door een grotere diversiteit op contractueel gebied en/of grotere flexibiliteit 
van vaste contracten;

Or. en
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Amendement ingediend door Georgios Toussas

Amendement 77
Paragraaf 1 bis (nieuw)

1 bis. is van oordeel dat de mededeling van de Commissie getiteld "Naar 
gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door 
flexibiliteit en zekerheid" (COM(2007)0359) er hoofdzakelijk op doelt de voor 
werknemers nadelige wijzigingen die in de afgelopen jaren in de EU en de lidstaten 
zijn ingevoerd te consolideren en te standaardiseren, teneinde de arbeids- en sociale 
rechten in te perken en de winsten van monopolistische concerns te doen toenemen; 
is van oordeel dat de mededeling van de Commissie ontslagbeperkingen opheft, 
collectieve overeenkomsten over vaste voltijdsaanstellingen en collectieve 
onderhandelingen ondermijnt, tot een uitbreiding van flexibele vormen van 
arbeidsovereenkomsten leidt, de sociale zekerheid tenietdoet en een verslechtering 
betekent voor de verzekeringen en pensioenen van werknemers; wijst derhalve de 
aanpak, de richtsnoeren en de doelstellingen die de mededeling van de Commissie 
propageert af;

Or. el

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 78
Paragraaf 2

2. benadrukt dat de in de huidige EWS en de groei- en werkgelegenheidsstrategie 
verankerde beleidsaanpak die erop is gericht 'werk lonend te maken', niet met het 
concept van flexizekerheid strookt, omdat hij beperkingen van sociale uitkeringen 
inhoudt die volgens de flexizekerheidsstrategie dienen te worden verbeterd; wijst er 
in dit verband op dat in de interpretatie van de Commissie 'flexizekerheid' voor het 
overige geleidelijk in de plaats lijkt te komen voor de weinige nog bestaande
kwalitatieve doelstellingen van de EWS en tot enige doel van het Europese 
werkgelegenheidsbeleid wordt verheven;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 79
Paragraaf 2

2. benadrukt (schrapping) dat flexizekerheid, na een zorgvuldige afweging van de 
gevolgen, eventueel een van de beleidsstrategieën kan zijn voor de hervorming van 
de arbeidsmarkt en als zodanig omvattend moet zijn en rekening moet houden met alle 
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bestaande facetten van het werkgelegenheids- en sociaal beleid, zowel op nationaal en 
regionaal als op EU-niveau; benadrukt dat flexizekerheid een methode is die slechts 
een aanvulling kan vormen op wetsinstrumenten; benadrukt dat flexizekerheid in 
een maatschappelijk kader dient te worden geplaatst dat de mensen voldoende 
zekerheid biedt om flexizekerheid te kunnen aanvaarden;

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 80
Paragraaf 2

2. benadrukt echter dat flexizekerheid een concept is dat een belangrijk onderdeel kan 
vormen van een politieke en economische strategie voor de hervorming van de 
arbeidsmarkt en als zodanig omvattend moet zijn en rekening moet houden met alle 
bestaande facetten van het werkgelegenheids- en sociaal beleid, zowel op nationaal als 
op EU-niveau;

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 81
Paragraaf 2

2. benadrukt echter dat flexizekerheid een beleidsstrategie is voor de hervorming van de 
arbeidsmarkt (schrapping);

Or. en

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 82
Paragraaf 2

2. benadrukt echter dat flexizekerheid een strategische visie is voor de toekomstige 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Europese Unie, waarvan het hoofdkenmerk 
is dat zij de burgers meer zekerheid en betere kansen op werk biedt door meer banen 
te scheppen en het arbeidsrecht te moderniseren;

Or. fr
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Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 83
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. erkent dat de precieze invulling en de tenuitvoerlegging van het EU-concept van 
flexizekerheid van lidstaat tot lidstaat zullen verschillen, al naargelang de situatie op 
de nationale arbeidsmarkt en afhankelijk van culturele omstandigheden en 
preferenties;

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 84
Paragraaf 2 bis (nieuw)

2 bis. beseft dat het concept van flexizekerheid vanwege de wijzigingen van de nationale 
socialezekerheidsstelsels en het arbeidsrecht en de daarmee verbonden kosten alleen 
op lange termijn kan worden verwezenlijkt;

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 85
Paragraaf 2 ter (nieuw)

2 ter. is niettemin van oordeel dat het zowel mogelijk als wenselijk is dat dit concept zijn 
neerslag vindt in een reeks richtsnoeren op EU-niveau;

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 86
Paragraaf 2 ter (nieuw)

2 ter. is derhalve van mening dat de Commissie een te eenzijdige uitleg geeft aan de opties 
van flexizekerheid, omdat hierbij niet is gelet op de kosten van de maatregelen; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan voor deze opties een kosten/baten-analyse 
uit te voeren; 

Or. de
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 87
Paragraaf 3

3. benadrukt dat de Europese strategie inzake flexizekerheid nadere aandacht moet 
besteden aan de empirische gegevens over de tot dusver in de lidstaten geboekte 
resultaten van hervormingen op het gebied van flexizekerheid; wijst erop dat 
hervormingen in termen van "flexizekerheid" gebaseerd zijn op de veronderstelling
dat een verlaging van het beschermingsniveau voor werknemers met een 
standaardcontract in ruil voor een aantal voorzichtige verbeteringen van de 
bescherming van atypische werknemers een win-win-situatie met een terugdringing 
van onzeker werk zou opleveren, wat tot nu toe echter niet het geval is, zelfs niet in 
voortrekkerslanden als Denemarken en Nederland; wijst erop dat het 
verhoudingsgewijs kleine aantal werknemers met een flexibel arbeidscontract 
weinig voordeel heeft ondervonden van de significante vermindering van de 
bescherming voor het veel grotere aantal 'normale' werknemers;

Or. en

Amendement ingediend door Bernard Lehideux

Amendement 88
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. wijst erop dat kleine en ambachtelijke ondernemingen qua vooruitzichten voor de 
werkgelegenheid zeer gevoelig zijn voor veranderingen in het regelgevings- en 
fiscale klimaat waarin zij werkzaam zijn; benadrukt tevens dat de
arbeidsverhoudingen in dergelijke ondernemingen een specifieke karakter hebben
dat gebaseerd is op directe betrekkingen tussen de werkgever en de werknemer, 
identificatie met de bedrijfsdoelstellingen via de overdracht van kennis en eigen 
vormen van sociale dialoog; pleit er derhalve voor in het kader van Europese en 
nationale flexizekerheidsstrategieën effectief rekening te houden met het specifieke 
karakter van deze ondernemingen;

Or. fr

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 89
Paragraaf 3 bis (nieuw)

3 bis. wijst op het feit dat socialezekerheidsstelsels een belangrijke rol spelen als het erom 
gaat de risico's van een flexibelere arbeidsmarkt op te vangen; acht het derhalve 
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van essentieel belang dat de lidstaten hun socialezekerheidsstelsels aanpassen opdat
zij de risico's voor de individuele werknemer kunnen beheersen, dat zij voorbereid 
zijn op nieuwe risico's en veelomvattender worden;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 90
Paragraaf 3 ter (nieuw)

3 ter. constateert met grote bezorgdheid dat de Commissie in haar mededeling weliswaar 
naar de bevordering van gelijkheid tussen de seksen verwijst, maar volledig 
voorbijgaat aan de verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals die zijn 
beschreven in de mededeling van de Commissie getiteld "Een routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010" (COM(2006)0092); staat kritisch 
tegenover het feit dat de bestaande wetgeving van de Europese Unie ter bevordering 
van de gelijkstelling van man en vrouw haar doel tot dusver niet heeft bereikt en dat 
de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen en het gebrek aan voorzieningen ten 
bate van de combinatie van werk en gezinsleven en aan openbare voorzieningen 
voor kinderopvang de belangrijkste problemen blijven voor Europese werknemers;

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 91
Paragraaf 4

4. meent derhalve dat strategieën inzake flexizekerheid geen geschikt middel zijn ter 
bestrijding van onzekere arbeidsverhoudingen en ter vermindering van de 
werkloosheid; benadrukt dat een hoog niveau van arbeidsbescherming gebaseerd is 
op het fundamentele recht van werknemers op bescherming tegen onrechtmatig 
ontslag; benadrukt dat arbeidsbescherming moet worden gehandhaafd als nuttig 
middel voor een algemeen beleid dat gericht is op het anticiperen op veranderingen 
en de bevordering van de stabiliteit en continuïteit op het gebied van 
werkgelegenheid; wijst erop dat maatregelen zoals de vooraankondiging van 
mogelijk ontslag het mogelijk maken om een zekere mate van bescherming van de 
bestaande arbeidsverhouding te combineren met de voorbereiding van werknemers 
op een verandering van baan; meent dat deze benadering beter is dan een 
benadering waarbij men mensen eerst werkloos laat worden om hen vervolgens na 
een bepaalde periode van werkloosheid weer te 'activeren';

Or. en



PE394.075v01-00 30/83 AM\685022NL.doc

NL

Amendement 92
Paragraaf 4

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 
grootste problemen, als onderdeel van een uitgebalanceerd maatregelenpakket, 
waarover de sociale partners intensief zijn geraadpleegd (schrapping);

Or. de

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 93
Paragraaf 4

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 
grootste problemen, als onderdeel van een uitgebalanceerd maatregelenpakket, 
waarover alle belanghebbenden intensief zijn geraadpleegd, en dat elke poging om 
meer flexibiliteit te creëren, voorzover de werknemer daar niet zelf om heeft 
verzocht, zonder een compromis te hebben bereikt met de sociale partners of zonder 
een duidelijke compensatie voor meer flexibiliteit te hebben voorgesteld alleen maar 
meer onzekerheid kan scheppen;

Or. en

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 94
Paragraaf 4

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 
grootste problemen, als onderdeel van een uitgebalanceerd maatregelenpakket, 
waarover de sociale partners intensief zijn geraadpleegd, en dat elke poging om meer 
flexibiliteit te creëren zonder overleg met de sociale partners en zonder een brede 
maatschappelijke consensus en een economisch herstel dat voor een groot aantal 
nieuwe banen zorgt, geen kans van slagen heeft;

Or. fr

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 95
Paragraaf 4

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 



AM\685022NL.doc 31/83 PE394.075v01-00

NL

grootste problemen; beklemtoont dat in lidstaten waar een hoog niveau van 
arbeidsbescherming een obstakel vormt voor de werkgelegenheid of voor een snelle 
reactie op veranderingen van de economische omstandigheden, 
flexizekerheidsstrategieën waarin flexibiliteit en zekerheid elkaar dienen te 
versterken, moeten worden ingevoerd om deze problemen aan te pakken op basis 
van een transparante, in overeenstemming met nationale gebruiken en praktijken te 
houden dialoog tussen alle sociale partners, maar wijst erop dat elke poging om 
meer flexibiliteit te creëren zonder een compromis te hebben bereikt met de sociale 
partners of zonder een duidelijke compensatie voor meer flexibiliteit te hebben 
voorgesteld alleen maar meer onzekerheid kan scheppen;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Mato Adrover

Amendement 96
Paragraaf 4

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 
grootste problemen, als onderdeel van een uitgebalanceerd maatregelenpakket, 
waarover de sociale partners intensief zijn geraadpleegd, en dat elke poging om meer 
flexibiliteit te creëren zonder een compromis te hebben bereikt met de sociale partners 
of zonder het effect en de gevolgen van de voorgestelde nieuwe maatregelen te 
hebben geëvalueerd alleen maar meer onzekerheid kan scheppen;

Or. es

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 97
Paragraaf 4

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 
grootste problemen, als onderdeel van een uitgebalanceerd maatregelenpakket, 
waarover de sociale partners intensief zijn geraadpleegd (schrapping);

Or. de
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 98
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. is gekant tegen een nieuwe indicator inzake de 'striktheid van de 
arbeidsbeschermingswetgeving' zoals voorgesteld door de Commissie, aangezien een 
dergelijke indicator niet van belang is voor de uitvoering van een doeltreffend 
Europees werkgelegenheidsbeleid; dringt er in plaats daarvan bij de Commissie op 
aan een voorstel in te dienen voor een beperkt aantal samengestelde kwalitatieve 
indicatoren inzake de kwaliteit van de werkgelegenheid, ter aanvulling van de 
indicatoren die reeds zijn overeengekomen in het kader van de door de Europese 
Raad van Laken in 2001 besloten hervorming van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 99
Paragraaf 4 bis (nieuw)

4 bis. is overtuigd dat elke hervorming aan bepaalde kernrechten gekoppeld moet zijn, 
ongeacht de specifieke arbeidstatus van de werknemer;

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 100
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen 
van de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd 
moet worden bij het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau en uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door 
verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische mobiliteit, en door een 
actief arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe 
baan bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in 
onderwijs en opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen van flexibiliteit die 
geboden worden door de overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, 
deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; (schrapping);
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Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 101
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanhoudend hoge 
werkloosheidsniveau, de toename van vormen van onzeker werk, de erosie van de 
werknemersrechten en de sociale bescherming en het aanbod van gekwalificeerde en 
competente werknemers (schrapping) betreft, en dat deze punten de kern moeten
vormen van de herziening in 2008 van de Europese werkgelegenheidsstrategie; 
benadrukt dat de prioriteit gelegd moet worden bij het creëren van een integratieve
arbeidsmarkt door de kwaliteit van de werkgelegenheid en de agenda voor "goed 
werk" te bevorderen, door verhoging van het opleidingsniveau en uitbreiding van 
opleidings- en herscholingsprogramma's, door bevordering van de gelijkheid tussen 
de seksen en de integratie van vrouwen, migranten, oudere en jongere werknemers en 
andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door verwijdering van de obstakels 
voor vrijwillige beroeps- en geografische mobiliteit, en door een actief 
arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe baan 
bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in onderwijs en 
opleiding en herinnert in dit verband aan (schrapping) de overeenkomst tussen 
sociale partners over telewerk, deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; is het 
niet eens met het onderscheid dat de Commissie maakt tussen insiders en outsiders;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 102
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen 
van de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd 
moet worden bij het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau en uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door 
verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische mobiliteit, en door 
bevordering van een zekere overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe baan 
bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in onderwijs en 
opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen van flexibiliteit die geboden worden 
door de overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, deeltijdwerk, en werk 
voor een bepaalde termijn; is het niet eens met het onderscheid dat de Commissie 
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maakt tussen insiders en outsiders;

Or. de

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 103
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen 
van de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd 
moet worden bij het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau en uitbreiding van praktijkopleidingen, opleidings- en 
herscholingsprogramma's, door de tenuitvoerlegging van een doeltreffend anti-
discriminatiebeleid, door verwijdering van de barrières voor de integratie van 
vrouwen, migranten, oudere en jongere werknemers en andere gediscrimineerde
groepen op de arbeidsmarkt, door verwijdering van de obstakels voor beroeps- en 
geografische mobiliteit, en door een actief arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een 
bepaalde baan naar een nieuwe baan bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van 
nieuwe technologieën in onderwijs en opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen 
van flexibiliteit die geboden worden door de overeenkomst tussen sociale partners 
over telewerk, deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; is het niet eens met 
het onderscheid dat de Commissie maakt tussen insiders en outsiders en evenmin met 
de opvatting dat arbeidsbeschermingswetgeving noodzakelijkerwijs tot een 
segmentatie van de arbeidsmarkt leidt; is daarentegen van mening dat een sterke 
arbeidsbescherming een voorwaarde vormt voor werkzekerheid;

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 104
Paragraaf 5

5. meent echter dat een van de belangrijkste kwesties van de economische en sociale 
ontwikkeling van de EU het concurrentievermogen en innovaties van bedrijven 
betreft, en dat dit punt de kern moet vormen van de Europese strategieën inzake 
flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd moet worden bij het creëren van een 
flexibele arbeidsmarkt door bevordering van flexibele en betrouwbare contractuele 
regelingen in de context van een moderne werkorganisatie en door verhoging van 
het opleidingsniveau en uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door 
verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische mobiliteit, en door een 



AM\685022NL.doc 35/83 PE394.075v01-00

NL

actief arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe 
baan bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in 
onderwijs en opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen van flexibiliteit die 
geboden worden door de overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, 
deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 105
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen 
van de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd 
moet worden bij de verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische 
mobiliteit en het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau, door uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, en door een 
actief arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe 
baan bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in 
onderwijs en opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen van flexibiliteit die 
geboden worden door de overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, 
deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; (schrapping)

Or. fr

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 106
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen 
van de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd 
moet worden bij het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau en uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door 
verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische mobiliteit, en door een 
actief arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe 
baan bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in 
onderwijs en opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen van flexibiliteit die 
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geboden worden door de overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, 
deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Ana Mato Adrover

Amendement 107
Paragraaf 5

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen 
van de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd 
moet worden bij het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau en uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door 
verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische mobiliteit, en door een 
actief arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe 
baan bevordert; wijst op de doorslaggevende rol die nieuwe technologieën in 
onderwijs en opleiding en (schrapping) nieuwe vormen van flexibiliteit die geboden 
worden door de overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, deeltijdwerk, en 
werk voor een bepaalde termijn, bij de integratie van voornoemde achtergestelde 
groepen en langdurig werklozen op de arbeidsmarkt spelen; 

Or. es

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 108
Paragraaf 5

5. meent echter dat (schrapping) prioriteit gelegd moet worden bij het creëren van een 
flexibele arbeidsmarkt door vermindering van bureaucratie, overregulering en 
onoverzichtelijkheid van de arbeidswetgeving en door het scheppen van een 
transparant arbeidsrecht met duidelijke, op de ondernemingspraktijk gerichte
regelingen inzake aanstellingen en ontslagen dat bevorderlijk is voor de 
werkgelegenheid, door verhoging van het opleidingsniveau en uitbreiding van 
opleidings- en herscholingsprogramma's, door verwijdering van de barrières voor de 
integratie van vrouwen, migranten, oudere en jongere werknemers en andere 
achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door verwijdering van de obstakels voor 
beroeps- en geografische mobiliteit, en door een actief arbeidsmarktbeleid dat de 
overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe baan bevordert; wijst op de 
doorslaggevende rol van gekwalificeerde werknemers die zich kunnen aanpassen en 
van nieuwe technologieën in onderwijs en opleiding en herinnert aan de nieuwe 
vormen van flexibiliteit die geboden worden door de overeenkomst tussen sociale 



AM\685022NL.doc 37/83 PE394.075v01-00

NL

partners over telewerk, deeltijdwerk, en werk voor een bepaalde termijn; 
(schrapping); 

Or. de

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 109
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. stelt derhalve voor dat de Raad in december 2007 de mogelijkheid onderzoekt om de 
overgangsregeling die het vrij verkeer van werknemers uit acht nieuwe lidstaten 
belemmert vervroegd op te heffen op 1 januari 2009; benadrukt dat het wegruimen 
van hinderpalen voor de mobiliteit aan het einde van 2008 een duidelijk politiek 
signaal zou zijn ter bevestiging van de wil van de Europese Unie om er alles aan te 
doen om de beroeps- en geografische mobiliteit van werknemers te verbeteren;

Or. fr

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 110
Paragraaf 5 bis (nieuw)

5 bis. is van oordeel dat de Commissie zich niet alleen dient te baseren op indicatoren als 
de door de OESO uitgewerkte "EPL-index" voor de mate van arbeidsbescherming, 
maar eveneens op indicatoren met betrekking tot de kwaliteit van het werk, op 
investeringen in de vaardigheden van mensen, op de mate van onzekerheid van 
banen en arbeidscontracten en op de overgang van niet-standaardcontracten naar 
vaste arbeidsverhoudingen, teneinde de effectiviteit van het flexizekerheidsbeleid te 
toetsen;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 111
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
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beginselen het volgende moeten inhouden:

• kernrechten voor alle werknemers ongeacht hun specifieke arbeidsstatus
• consequente bestraffing en vervolging van inbreuken op en gebreken bij de 

omzetting van de wetgeving
• gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde locatie
• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen onzeker werk en arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van 

baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners
• een macro-economisch kader voor groei en meer en betere banen;
• versterking van de rol van de sociale dialoog en sociaal partnerschap bij de

formulering van flexizekerheid en aanverwante beleidsmaatregelen, 
evenals bij de onderhandelingen daarover en de uitvoering ervan

• een agenda voor het scheppen van 'goede' arbeidsvoorwaarden en 
kwalitatief hoogwaardige banen

• bevordering en versterking van de arbeidsbescherming en van een agenda 
voor grotere werkzekerheid door instellingen voor arbeidsrecht;

Or. xm

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 112
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 voor de komende 
driejarige cyclus van werkgelegenheidsrichtsnoeren een evenwichtiger pakket 
beginselen (schrapping) vaststelt, gebaseerd op de bevordering van "goed werk", het 
scheppen van goede werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; 
benadrukt dat deze beginselen het volgende moeten inhouden:

• de behoefte aan gekwalificeerde en hooggekwalificeerde arbeidskrachten, 
gekoppeld aan de bevordering van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en 
welzijn op het werk en het geven van nieuwe impulsen voor vaste 
arbeidscontracten, voltijdbanen en een hoog niveau van sociale bescherming 
en rechten van werknemers als algemeen Europees referentiepunt

• maatregelen tegen onzeker werk en arbeidspraktijken die misbruik inhouden,
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en de bevordering van een 

integratieve arbeidsmarkt met een hoog niveau van arbeidsbescherming,
• bevordering van de verenigbaarheid van werk en privéleven via een nieuwe 

Europese arbeidstijdnorm op basis van kortere collectieve arbeidstijden voor 
voltijdbanen
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• partnerschap van werkgevers, werknemersvertegenwoordigers en vakbonden
bij de begeleiding van veranderingen,

• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen,
• opzet van nationale trajecten door de rol en de werkingssfeer van collectieve 

overeenkomsten en sociale dialoog in het overleg met de sociale partners te 
uit te breiden,

• verbetering van nieuwe sociale rechten en sociale beschermingsmaatregelen 
ter ondersteuning van kritische overgangen in de loop van iemands leven, 
teneinde inkomensrisico's en andere levensrisico's te voorkomen en de 
handhaving en verwerving van pensioenrechten, ziektekostenverzekering 
enz. tijdens dergelijke overgangen mogelijk te maken, en 

• een macro-economisch kader voor duurzame ontwikkeling, evenwichtige
groei en meer en betere banen;

Or. en

Amendement ingediend door Agnes Schierhuber

Amendement 113
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
beginselen het volgende moeten inhouden:

• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen (schrapping) arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van 

baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners
• een macro-economisch kader voor groei en banen;

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 114
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
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beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
beginselen het volgende moeten inhouden:

• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen (schrapping) arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en principiële gelijkwaardigheid

van baanzekerheid en werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners
• een macro-economisch kader voor groei en banen;

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 115
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van de waarden van het Europese Sociale model; 
benadrukt dat deze beginselen het volgende moeten inhouden:

• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen onzeker werk en arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van 

baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners in 

overeenstemming met de nationale gebruiken en praktijken
• een macro-economisch kader voor groei en banen;

Or. en
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 116
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 gemeenschappelijke
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
beginselen het volgende moeten inhouden:

• een macro-economisch kader voor groei en meer en betere banen
• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen onzeker werk en arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie door bevordering van 

baanzekerheid en verbetering van de werkzekerheid
• de noodzaak van een hoog niveau van sociale bescherming, met inbegrip van 

royale werkloosheidsuitkeringen voor alle betrokken werknemers, gekoppeld 
aan een actief arbeidsmarktbeleid en permanente educatie

• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners
• sociale dialoog en sociaal partnerschap als onderdeel van de uitwerking en 

uitvoering van flexizekerheid en aanverwante beleidsmaatregelen, met 
volledige eerbiediging van de autonomie van de sociale partners door de 
overheid;

Or. en

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 117
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
beginselen het volgende moeten inhouden:

• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen uitbuiting op het werk en arbeidspraktijken die misbruik 

inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van 

baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• investeringen in permanente educatie
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• bevordering van gelijke kansen voor iedereen ongeacht zijn leeftijd 
(bestrijding van werkloosheid onder jongeren en ouderen)

• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners en 
maatschappelijke organisaties die uitgesloten groepen vertegenwoordigen 

• een macro-economisch kader voor groei en banen;

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 118
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
beginselen het volgende moeten inhouden:

• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen voor flexibele en betrouwbare contracten
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van
• baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners
• een macro-economisch kader voor groei en banen;

Or. nl

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 119
Paragraaf 6

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 het door de Europese 
Commissie voorgestelde evenwichtige pakket beginselen inzake flexizekerheid 
vaststelt, onder toevoeging van de volgende punten:

• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen (schrapping) arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van 

baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
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• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• (schrapping)
• een macro-economisch kader voor groei en banen;

Or. de

Amendement ingediend door Georgios Toussas

Amendement 120
Paragraaf 6 bis (nieuw)

6 bis. pleit voor het uitbannen van onzekere arbeidsverhoudingen, deeltijdwerk en tijdelijk 
werk, voor de bevordering van stabiel voltijdwerk en vaste aanstellingen, de 
beperking van de arbeidstijd tot zeven uur per dag en een 35-urige werkweek met 
looncompensatie, de bescherming van werknemers tegen ontslagen en sterkere 
publieke en algemene socialezekerheids- en verzorgingsstelsels;

Or. el

Amendement ingediend door Georgios Toussas

Amendement 121
Paragraaf 6 ter (nieuw)

6 ter. pleit voor de waarborging, versterking en verbetering van stelsels voor 
werkloosheidsuitkeringen en een verhoging van de uitkeringen tot ten minste 80% 
van het basisloon gedurende de gehele werkloosheidsperiode, voor het meetellen 
van werkloosheidsperiodes bij de berekening van het pensioen, voor aanvullende 
overheidssteun voor gezinnen met ten laste komende kinderen, gratis toegang tot 
overheidscrèches, kinderdagverblijven voor kinderen van werklozen en speciale 
maatregelen ter bescherming van werkloze vrouwen, jongeren en mensen met 
bijzondere behoeften; 

Or. el

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 122
Paragraaf 7

7. wijst erop dat de EU bepaalde bevoegdheden heeft op het gebied van 
werkgelegenheid en sociaal beleid, en herinnert de lidstaten en de Commissie aan hun 
verantwoordelijkheid voor de waarborging van bepaalde rechten op EU-niveau; wijst 
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erop dat de Europese wetgeving de nationale arbeidsmarktregelgeving aanvult en een 
belangrijke rol speelt waar het erom gaat de rechten van werknemers veilig te stellen;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 123
Paragraaf 7

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 124
Paragraaf 7

7. wijst op de bevoegdheden van de EU op het gebied van werkgelegenheid en sociaal 
beleid, en herinnert de lidstaten en de Commissie aan hun verantwoordelijkheid voor 
de waarborging van rechten op EU-niveau; (schrapping)

Or. fr

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 125
Paragraaf 7

7. wijst op de bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van werkgelegenheid en 
sociaal beleid en op de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid; wijst erop dat 
de Europese wetgeving de nationale arbeidsmarktregelgeving aanvult (schrapping);

Or. de
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Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 126
Paragraaf 7

7. wijst op de principiële bevoegdheid van de lidstaten op het gebied van 
werkgelegenheid en sociaal beleid (schrapping); wijst erop dat de Europese 
wetgeving slechts een aanvulling vormt op de nationale arbeidsmarktregelgeving 
(schrapping);

Or. de

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 127
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. verzoekt de Commissie en de lidstaten bijzondere aandacht te besteden aan de 
wettelijke situatie van zelfstandigen, kleine ondernemingen en KMO's, die wordt
gekenmerkt door een hoge mate van economische afhankelijkheid van hun klanten, 
en samen over de meest geschikte wetsinstrumenten na te denken, teneinde voor hen 
het niveau van sociale bescherming te verhogen en tegelijkertijd de 
arbeidswetgeving flexibeler te maken;

Or. fr

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 128
Paragraaf 7 bis (nieuw)

7 bis. benadrukt het belang van het subsidiariteitsbeginsel; onderstreept dat de lidstaten 
speelruimte moeten krijgen om de nodige arbeidsbescherming met de vereiste 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt in evenwicht te brengen, rekening houdend met de 
uitgangspositie van de verschillende lidstaten en hun tradities;

Or. de
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 129
Paragraaf 8

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 130
Paragraaf 8

8. dringt in dit verband aan op de goedkeuring van de op de beginselen van gelijke 
behandeling en gelijke beloning gebaseerde richtlijn over uitzendwerk en op de 
verbetering van de ondernemingsraadrichtlijn, alsmede een betere uitvoering van de 
richtlijn over detachering van werknemers;

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 131
Paragraaf 8

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 132
Paragraaf 8

8. dringt in dit verband aan op een doeltreffendere tenuitvoerlegging van de gehele 
arbeidswetgeving;

Or. en
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Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 133
Paragraaf 8

Schrappen

Or. fr

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 134
Paragraaf 8

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 135
Paragraaf 8 bis (nieuw)

8 bis. dringt erop aan de herziene werktijdenrichtlijn in lijn te brengen met de doelstelling 
van de verzoening van werk en privéleven, waarvoor het onder meer nodig is:
- het maximale aantal werkuren per week duidelijk te beperken (in een eerste stap 
van thans 48 naar 40 uur per week, waarbij alle bestaande ontheffingen dienen te 
worden afgeschaft en de mazen in de wet dienen te worden gedicht);
- normen voor deeltijdwerk vast te stellen zodat alleen substantieel en sociaal 
beschermd werk (15 - 25 uur per week) wordt aangeboden aan diegenen die 
deeltijdwerk willen verrichten;
- voltijd- en deeltijdwerk aan elkaar gelijk te stellen wat betreft uurloon, aanspraak 
op opleidingen en permanente educatie, carrièrekansen en sociale bescherming;
- de mogelijkheid van opt-outs met betrekking tot de richtlijn geheel te schrappen en 
te zorgen voor een volledige tenuitvoerlegging van de arresten van het EHJ (zo 
moeten b.v. wachtdiensttijden op de werkplek worden aangemerkt als werktijd en 
moeten volgend op diensttijden compenserende rusttijden worden geboden);

Or. en
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Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 136
Paragraaf 9

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, 
die - in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; verzoekt de Commissie 
illegaal werk met name te bestrijden door een effectievere coördinatie van nationale 
arbeidsinspecties (schrapping), dringt aan op een intensieve nationale coördinatie 
tussen de betrokken overheids- en particuliere organisaties, en verzoekt de lidstaten 
om vernieuwende methodes te gebruiken gebaseerd op indicatoren en referentiepunten 
die zijn gericht op de verschillende zakelijke sectoren teneinde fiscale erosie te 
bestrijden;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 137
Paragraaf 9

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, 
die - in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; verzoekt de lidstaten
illegaal werk te bestrijden door een Europees platform voor de coördinatie van 
nationale arbeidsinspecties, samenwerking tussen de autoriteiten en/of vakbonden op 
te zetten; benadrukt de controlebevoegdheid van de nationale autoriteiten, die door 
de Europese Commissie herhaaldelijk in twijfel is getrokken, maar door het EHJ 
meest recentelijk op 18 juli 2007 (C-490/04) uitdrukkelijk is bevestigd, en roept de 
Commissie op voor een intensieve nationale coördinatie tussen de betrokken 
overheids- en particuliere organisaties te zorgen, en verzoekt de lidstaten om 
vernieuwende methodes te gebruiken gebaseerd op indicatoren en referentiepunten die 
zijn gericht op de verschillende zakelijke sectoren teneinde fiscale erosie te bestrijden;

Or. de
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Amendement ingediend door Agnes Schierhuber

Amendement 138
Paragraaf 9

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, 
die - in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; verzoekt de Commissie 
illegaal werk te bestrijden door een Europees platform voor de coördinatie van 
nationale arbeidsinspecties en/of sociale partners op te zetten, dringt aan op een 
intensieve nationale coördinatie tussen de betrokken overheids- en particuliere 
organisaties, en verzoekt de lidstaten om vernieuwende methodes te gebruiken 
gebaseerd op indicatoren en referentiepunten die zijn gericht op de verschillende 
zakelijke sectoren teneinde fiscale erosie te bestrijden;

Or. de

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 139
Paragraaf 9

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, 
die - in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; (schrapping); 

Or. de

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 140
Paragraaf 9

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, 
die - in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; (schrapping) dringt aan op 
een intensieve nationale coördinatie tussen de betrokken overheids- en particuliere 
organisaties, en verzoekt de lidstaten om vernieuwende methodes te gebruiken 
gebaseerd op indicatoren en referentiepunten die zijn gericht op de verschillende 
zakelijke sectoren teneinde fiscale erosie te bestrijden;

Or. de
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 141
Paragraaf 9

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, 
die - in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; verzoekt de Commissie de 
uitwisseling van beste praktijken en de samenwerking tussen de lidstaten ter 
bestrijding van illegaal werk te ondersteunen;

Or. de

Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 142
Paragraaf 9

9. dringt er bij de lidstaten op aan door handhaving van de bestaande wetgeving
illegaal werk en de zwarte economie te bestrijden, die - in verschillende mate per 
lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer onbeschermd laat, nadelig is 
voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en oneerlijke concurrentie 
tussen bedrijven in de hand werkt; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 143
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door sterke vakbonden en collectieve onderhandelingen te 
bevorderen, als onderdeel van een participerend werkgelegenheidssysteem met een 
hoge graad van vertrouwen waardoor de rechten van werknemers worden 
gewaarborgd; benadrukt dat de leemtes in de collectieve onderhandelingen en het 
sociaal overleg moeten worden aangepakt - waaronder het grensoverschrijdend 
overleg en het sectoraal overleg - zodat dit ook betrekking heeft op opleiding, 
arbeidsorganisatie en onderwerpen die verband houden met het anticiperen op
veranderingen, sanering en verhuizing van bedrijven; verzoekt de Commissie de 
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sociale partners technische en financiële ondersteuning te verlenen;

Or. en

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 144
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door alle belanghebbenden te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door sterke vakbonden en, indien gebruikelijk, collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, als onderdeel van een participerend 
werkgelegenheidssysteem met een hoge graad van vertrouwen waardoor evenwichtige 
verhoudingen worden gewaarborgd; benadrukt dat de leemtes in de collectieve 
onderhandelingen en het sociaal overleg moeten worden aangepakt - waaronder het 
grensoverschrijdend overleg en het sectoraal overleg - zodat dit ook betrekking heeft 
op opleiding, arbeidsorganisatie en onderwerpen die verband houden met sanering en 
verhuizing van bedrijven; verzoekt de Commissie de sociale partners technische en 
financiële ondersteuning te verlenen;

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 145
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door sterke vakbonden en collectieve onderhandelingen te 
bevorderen, als onderdeel van een participerend werkgelegenheidssysteem met een 
hoge graad van vertrouwen waardoor evenwichtige verhoudingen worden 
gewaarborgd; benadrukt dat de leemtes in de collectieve onderhandelingen en het 
sociaal overleg moeten worden aangepakt en dat het noodzakelijk is het recht op 
vereniging en op doeltreffende vakbondsactiviteiten te waarborgen; pleit voor de 
uitbreiding van collectieve onderhandelingen en sociaal overleg - waaronder het 
grensoverschrijdend overleg en het sectoraal overleg - zodat dit ook betrekking heeft 
op opleiding, arbeidsorganisatie en onderwerpen die verband houden met sanering en 
verhuizing van bedrijven; verzoekt de Commissie de sociale partners technische en 
financiële ondersteuning te verlenen;

Or. en
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Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 146
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door sterke vakbonden, werkgeversorganisaties en collectieve 
onderhandelingen te bevorderen, als onderdeel van een participerend 
werkgelegenheidssysteem met een hoge graad van vertrouwen waardoor evenwichtige 
verhoudingen worden gewaarborgd; benadrukt het beginsel dat werknemers en 
werkgevers autonoom beslissen welke onderwerpen zij op de agenda voor sociale 
dialoog zetten; beveelt de sociale partners in dit verband aan de leemtes in de 
collectieve onderhandelingen en het sociaal overleg aan te pakken - waaronder het 
grensoverschrijdend overleg en het sectoraal overleg - zodat dit ook betrekking heeft 
op opleiding, arbeidsorganisatie en onderwerpen die verband houden met sanering en 
verhuizing van bedrijven; verzoekt de Commissie de sociale partners technische en 
financiële ondersteuning te verlenen;

Or. de

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 147
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door (schrapping) collectieve afspraken te bevorderen, als 
onderdeel van een participerend werkgelegenheidssysteem met een hoge graad van 
vertrouwen waardoor evenwichtige verhoudingen worden gewaarborgd; benadrukt dat 
de leemtes in de collectieve onderhandelingen en het sociaal overleg moeten worden 
aangepakt - waaronder het grensoverschrijdend overleg en het sectoraal overleg -
zodat dit ook betrekking heeft op opleiding, arbeidsorganisatie en onderwerpen die 
verband houden met sanering en verhuizing van bedrijven; verzoekt de Commissie de 
sociale partners technische en financiële ondersteuning te verlenen;

Or. nl
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Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda

Amendement 148
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door (schrapping) collectieve onderhandelingen te bevorderen, 
als onderdeel van een participerend werkgelegenheidssysteem met een hoge graad van 
vertrouwen waardoor evenwichtige verhoudingen worden gewaarborgd; benadrukt dat 
de leemtes in de collectieve onderhandelingen en het sociaal overleg overeenkomstig 
de nationale wetgeving moeten worden aangepakt - waaronder het 
grensoverschrijdend overleg en het sectoraal overleg - zodat dit ook betrekking heeft 
op opleiding, arbeidsorganisatie en onderwerpen die verband houden met sanering en 
verhuizing van bedrijven; (schrapping)

Or. en

Amendement ingediend door Georgios Toussas

Amendement 149
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat de concepten van ‘sociale partners en ‘sociaal partnerschap’ 
uiterst reactionair, onwetenschappelijk en anachronistisch zijn; is van mening dat 
dit concept ten doel heeft de arbeidersbeweging te manipuleren en de werkende 
klasse te doen opgeven en te buigen voor het machtstreven van het kapitaal en zijn 
politieke manifestaties;

Or. el

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 150
Paragraaf 10

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door sterke vakbonden en collectieve onderhandelingen te 
bevorderen, als onderdeel van een participerend werkgelegenheidssysteem met een 
hoge graad van vertrouwen waardoor evenwichtige verhoudingen worden 
gewaarborgd; pleit ervoor de collectieve onderhandelingen en het sociaal overleg 
(schrapping) - waaronder het grensoverschrijdend overleg en het sectoraal overleg –
uit te breiden zodat dit ook betrekking heeft op opleiding, arbeidsorganisatie en 
onderwerpen die verband houden met sanering en verhuizing van bedrijven; 
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(schrapping);

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 151
Paragraaf 10 bis (nieuw)

10 bis. herinnert eraan dat er geen algemeen geldige standaardbenadering voor 
flexizekerheid bestaat en dat elke lidstaat de onderdelen van zijn eigen 
flexizekerheidsstrategie dient samen te stellen op basis van de eigen situatie en de 
nationale tradities;

Or. en

Amendement ingediend door Ana Mato Adrover

Amendement 152
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke principes die het fundament zijn van het Europees Sociaal model; 
meent dat flexibiliteits- en zekerheidseisen elkaar versterken en dat flexizekerheid 
bedrijven en werknemers in staat stelt zich naar behoren aan te passen aan de nieuwe 
internationale situatie die gekenmerkt wordt door sterke concurrentie door 
opkomende economieën, en daarbij te blijven voorzien (schrapping) in een hoog 
niveau van sociale bescherming, sociale zekerheid en werkloosheidsuitkeringen, 
bescherming van de gezondheid en veiligheid, een actief arbeidsmarktbeleid en 
mogelijkheden voor opleiding en permanente educatie; wijst bovendien op het belang 
van regelmatige en effectieve collectieve onderhandelingen in een 
driepartijenstructuur met sterke en representatieve sociale partners, en op de noodzaak 
van afdoende welzijnsvoorzieningen en universele toegang tot diensten van goed 
kwaliteit, zoals kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke familieleden; 
benadrukt voorts de waarborging van een dergelijk niveau van sociale bescherming 
kan samengaan met mobiliteit en structurele veranderingen door de bereidheid om 
risico's te nemen te stimuleren;

Or. es
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Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 153
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke principes die het fundament zijn van het Europees Sociaal model; 
meent dat flexibiliteits- en zekerheidseisen elkaar versterken en dat flexizekerheid 
bedrijven en werknemers in staat stelt zich aan te passen, waarbij voorzien wordt in 
een hoog niveau van sociale bescherming, sociale zekerheid en 
werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de gezondheid en veiligheid, een actief 
arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor opleiding en permanente educatie; wijst 
bovendien op het belang van regelmatige en effectieve collectieve onderhandelingen 
(schrapping) met sterke en representatieve sociale partners, en op de noodzaak van 
brede welzijnsvoorzieningen en universele toegang tot diensten van goed kwaliteit, 
zoals kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke familieleden; benadrukt voorts 
dat zekerheid voor de werknemer kan samengaan met mobiliteit en structurele 
veranderingen door de bereidheid om risico's te nemen te stimuleren;

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 154
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke principes die het fundament zijn van de verschillende Europese 
sociale modellen; meent dat flexibiliteits- en zekerheidseisen elkaar versterken en dat 
flexizekerheid bedrijven en werknemers in staat stelt zich aan te passen, waarbij 
voorzien wordt in een hoog niveau van sociale bescherming, sociale zekerheid en 
werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de gezondheid en veiligheid, een actief 
arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor opleiding en permanente educatie alsmede 
een modern en transparant arbeidsrecht; (schrapping)

Or. de

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 155
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke principes die het fundament zijn van het Europees Sociaal model; 
meent dat flexibiliteitsen zekerheidseisen elkaar versterken en dat flexizekerheid 
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bedrijven en werknemers in staat stelt zich aan te passen, waarbij voorzien wordt in 
een hoog niveau van sociale bescherming, sociale zekerheid en 
werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de gezondheid en veiligheid, een actief 
arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor opleiding en permanente educatie; wijst 
bovendien op het belang van regelmatige en effectieve collectieve onderhandelingen 
in een (schrapping) structuur met sterke en representatieve sociale partners, en op de 
noodzaak van brede welzijnsvoorzieningen en universele toegang tot diensten van 
goed kwaliteit, zoals kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke familieleden; 
benadrukt voorts dat zekerheid voor de werknemer kan samengaan met mobiliteit en 
structurele veranderingen door de bereidheid om risico's te nemen te stimuleren;

Or. nl

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 156
Paragraaf 11

11. verzoekt de lidstaten hun socialezekerheidsstelsels te verbeteren, met name de 
stelsels voor werkloosheidsuitkeringen; is van oordeel dat socialezekerheidsstelsels 
en het arbeidsrecht meer moeten bijdragen tot de voorkoming van dreigend 
inkomensverlies als gevolg van overgangen in de arbeidsmarkt (b.v. van onderwijs 
en opleiding naar werk, van werk naar onderwijs, bijscholing en permanente 
educatie en vice versa, van een deeltijd- naar een voltijdbaan, van een tijdelijke naar 
een vaste baan, van werk naar pensioen enz.); is van oordeel dat deze benadering 
moet worden aangevuld met collectieve onderhandelingen; wijst bovendien op het 
belang van regelmatige en effectieve collectieve onderhandelingen (schrapping) met 
sterke en representatieve sociale partners, en op de noodzaak van brede 
welzijnsvoorzieningen en universele toegang tot diensten van goed kwaliteit, zoals 
kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke familieleden; benadrukt voorts dat 
zekerheid voor de werknemer kan samengaan met mobiliteit en structurele 
veranderingen door de bereidheid de kansen op een soepele overgang naar een 
nieuwe baan te verbeteren;

Or. en

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 157
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op de grondpijlers 
waarop het Europees Sociaal model berust; meent dat flexibiliteits- en
zekerheidseisen elkaar versterken en dat flexizekerheid bedrijven en werknemers in 
staat stelt zich aan te passen, waarbij voorzien wordt in een hoog niveau van sociale 
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bescherming, sociale zekerheid en werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de 
gezondheid en veiligheid, een actief arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor 
opleiding en permanente educatie; wijst bovendien op het belang van regelmatige en 
effectieve collectieve onderhandelingen in een driepartijenstructuur met sterke en 
representatieve sociale partners, en op de noodzaak van brede welzijnsvoorzieningen 
en universele toegang tot diensten van goed kwaliteit, zoals kinderopvang en zorg 
voor andere afhankelijke familieleden; benadrukt voorts dat zekerheid voor de 
werknemer kan samengaan met mobiliteit en structurele veranderingen door de 
bereidheid om risico's te nemen te stimuleren;

Or. fr

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 158
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke waarden die het fundament zijn van het Europees Sociaal model; 
meent dat flexibiliteits- en zekerheidseisen elkaar kunnen versterken en dat 
flexizekerheid bedrijven en werknemers in staat stelt zich aan te passen aan nieuwe 
omstandigheden, met name flexibelere contractuele regelingen, waarbij voorzien 
wordt in een hoog niveau van sociale bescherming, sociale zekerheid en 
werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de gezondheid en veiligheid, een actief 
arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor opleiding en permanente educatie; wijst 
bovendien op het succes van regelmatige en effectieve (schrapping)
onderhandelingen die in bepaalde landen in een driepartijenstructuur met sterke en 
representatieve sociale partners plaatsvinden, en op de noodzaak van brede 
welzijnsvoorzieningen en universele toegang tot diensten van goed kwaliteit, zoals 
kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke familieleden; benadrukt voorts dat 
zekerheid voor de werknemer kan samengaan met mobiliteit en structurele 
veranderingen door de bereidheid om risico's te nemen te stimuleren;

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 159
Paragraaf 11

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op 
gemeenschappelijke principes die het fundament zijn van het Europees Sociaal model; 
meent dat flexibiliteits- en zekerheidseisen elkaar versterken en dat flexizekerheid 
bedrijven en werknemers in staat stelt zich aan te passen, waarbij voorzien wordt in 
een hoog niveau van sociale bescherming, sociale zekerheid en 
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werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de gezondheid en veiligheid, een actief 
arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor opleiding en permanente educatie; wijst 
bovendien op het belang van regelmatige en effectieve collectieve onderhandelingen 
(schrapping) met sterke en representatieve sociale partners, en op de noodzaak van 
brede welzijnsvoorzieningen en universele toegang tot diensten van goed kwaliteit, 
zoals kinderopvang en zorg voor andere afhankelijke familieleden; benadrukt voorts 
dat zekerheid voor de werknemer kan samengaan met mobiliteit en structurele 
veranderingen door de bereidheid om risico's te nemen te stimuleren; benadrukt dat 
goed opgezette stelsels voor arbeidsbescherming ondernemingen stimulansen bieden 
om in de vaardigheden van werknemers te investeren en naar innovatieve en 
productieve methoden voor herstructureringen te zoeken, waardoor de interne 
flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van ondernemingen worden verhoogd;

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 160
Paragraaf 12

12. betreurt de enge benadering van flexizekerheid door de Commissie, en verzoekt haar 
uit te gaan van het principe van zekerheid voor de werknemers, actief 
arbeidsmarktbeleid en permanente educatie, en flexizekerheid te bezien in de bredere 
context van het Europees Sociaal model; onderschrijft de grondgedachte van de 
mededeling van de Commissie inzake flexizekerheid dat werknemers, nu een “baan 
voor het leven” meer en meer tot het verleden behoort, sterker behoefte hebben aan 
werkzekerheid dan aan baanzekerheid; benadrukt dat mensen op deze wijze door 
meer en nieuwe kansen op de arbeidsmarkt zekerheid krijgen; 

Or. de

Amendement ingediend door Ana Mato Adrover

Amendement 161
Paragraaf 12

12. verzoekt de Commissie (schrapping) uit te gaan van het principe van zekerheid en de 
ontwikkeling van de vier beleidsonderdelen te bevorderen die zij in haar mededeling 
heeft omlijnd: actief arbeidsmarktbeleid, permanente educatie en wijzigingen van 
contractuele regelingen en socialezekerheidsstelsels, en verzoekt haar flexizekerheid 
te bezien in de bredere context van het Europees Sociaal model;

Or. es
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 162
Paragraaf 12

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 163
Paragraaf 12

12. betreurt de enge benadering van flexizekerheid door de Commissie, en verzoekt haar 
uit te gaan van het principe van "goed werk", de bevordering van baan- en 
werkzekerheid voor werknemers, een op rechten gebaseerde benadering voor een 
actief arbeidsmarktbeleid en permanente educatie, en verzoekt haar de kwaliteit van 
de werkgelegenheid en het welzijn op het werk te verbeteren in de bredere context 
van het Europees Sociaal model;

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 164
Paragraaf 12

12. verzoekt de Commissie (schrapping) uit te gaan van het principe van flexibele en 
betrouwbare contractuele regelingen, zekerheid voor de werknemers, actief 
arbeidsmarktbeleid en permanente educatie, en flexizekerheid te bezien in de bredere 
context van de Europese sociale modellen;

Or. en

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 165
Paragraaf 12

12. neemt nota van de (schrapping) benadering van flexizekerheid door de Commissie, 
en verzoekt haar uit te gaan van het principe van zekerheid voor de werknemers, actief 
arbeidsmarktbeleid en permanente educatie, en flexizekerheid te bezien in de bredere 
context van het Europees Sociaal model;
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Or. en

Amendement ingediend door Bernard Lehideux

Amendement 166
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. betreurt ten zeerste dat de mededeling van de Commissie flexizekerheid uitsluitend 
in de context van arbeidsverhoudingen beziet; pleit er derhalve voor dat het 
overheidsbeleid inzake flexizekerheid de overgang naar zelfstandige arbeid 
vereenvoudigt, onder meer door de bevordering van de oprichting en overdracht van 
bedrijven, dat het zelfstandigheid en het daarbij behorende nemen van risico's 
bevordert en de ontwikkeling van technische en managementvaardigheden van 
zelfstandigen steunt;

Or. fr

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 167
Paragraaf 12 bis (nieuw)

12 bis. onderstreept de noodzaak de agenda voor flexizekerheid uit te breiden met 
onderwijs- en opleidingsmaatregelen en benadrukt dat permanente educatie erop 
moet zijn gericht tekorten aan vaardigheden van werknemers aan te pakken, te 
beginnen bij het initiële onderwijs;

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 168
Paragraaf 13

13. benadrukt dat de opheffing van de segmentatie van de arbeidsmarkt impliceert dat alle 
werknemers kernrechten worden geboden, ongeacht hun specifieke arbeidsstatus, die 
onder meer inhouden: gelijke behandeling, bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers, alsmede bepalingen inzake de werktijd, vrijheid van 
vereniging en vertegenwoordiging, het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten en 
collectieve actie, en benadrukt het belang van toegang tot opleiding, alsook 
bescherming van verworven rechten in periodes van onderwijs en opleiding, betere 
kinderopvang, overgang van afhankelijk naar zelfstandig werk etc; wijst erop dat 
kernrechten en het arbeidsrecht niet bedoeld zijn om werknemers hun leven lang in 
dezelfde baan te houden maar om waardige levens- en arbeidsomstandigheden te 
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bieden;

Or. de

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda

Amendement 169
Paragraaf 13

13. benadrukt dat de opheffing van de segmentatie van de arbeidsmarkt dient te 
impliceren dat alle werknemers een kernpakket van rechten worden geboden, 
ongeacht hun specifieke arbeidsstatus, die onder meer inhouden: gelijke behandeling, 
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers, alsmede bepalingen 
inzake de werktijd, vrijheid van vereniging en vertegenwoordiging, het recht op 
collectieve arbeidsovereenkomsten en collectieve actie, toegang tot opleiding, alsook 
bescherming van verworven rechten in periodes van onderwijs en opleiding, zorg, 
overgang van afhankelijk naar zelfstandig werk etc; wijst erop dat kernrechten en het 
arbeidsrecht niet bedoeld zijn om werknemers hun leven lang in dezelfde baan te 
houden maar om waardige levens- en arbeidsomstandigheden te bieden;

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 170
Paragraaf 13

13. benadrukt dat de opheffing van de segmentatie van de arbeidsmarkt impliceert dat alle 
werknemers kernrechten worden geboden, ongeacht hun specifieke arbeidsstatus, die 
onder meer inhouden: gelijke behandeling, bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers, alsmede bepalingen inzake de werktijd, vrijheid van 
vereniging en vertegenwoordiging, het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten en 
collectieve actie, toegang tot opleiding, alsook bescherming van verworven rechten in 
periodes van onderwijs en opleiding, zorg, overgang van afhankelijk naar zelfstandig 
werk etc; wijst erop dat kernrechten en het arbeidsrecht (schrapping) bedoeld zijn om 
werknemers (schrapping) waardige levens- en arbeidsomstandigheden, passende 
lonen en een behoorlijke sociale bescherming te bieden;

Or. en
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 171
Paragraaf 13

13. benadrukt dat de opheffing van de segmentatie van de arbeidsmarkt impliceert dat alle 
werknemers kernrechten worden geboden, ongeacht hun specifieke arbeidsstatus, die 
onder meer inhouden: gelijke behandeling, bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers, alsmede bepalingen inzake de werktijd, vrijheid van 
vereniging en vertegenwoordiging, het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten en 
collectieve actie, toegang tot opleiding, alsook bescherming van verworven rechten in 
periodes van onderwijs en opleiding, zorg, overgang van afhankelijk naar zelfstandig 
werk etc; wijst erop dat kernrechten en het arbeidsrecht niet bedoeld zijn om 
werknemers hun leven lang in dezelfde baan te houden maar om eerlijke levens- en 
arbeidsomstandigheden te bieden die minimumvoorwaarden voor een waardig leven 
waarborgen;

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 172
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. is van mening dat de lidstaten passende maatregelen dienen te nemen teneinde 
onzekere en atypische contractvormen geleidelijk aan uit te bannen; is van mening 
dat hiertoe een progressief stelsel van socialezekerheidsbijdragen kan worden 
opgezet volgens het principe ‘hoe lager de werkgelegenheidsstatus (korte termijn, 
slechte vooruitzichten, hoge risico’s) des te hoger de bijdrage van de werknemer aan 
sociale zekerheid’; is van mening dat progressieve bijdragen werkgevers kunnen 
stimuleren om bijvoorbeeld een vast contract aan te bieden in plaats van een 
verlenging van een tijdelijk contract en zodoende werknemers onder meer gunstige 
omstandigheden aan te nemen;

Or. en

Amendement ingediend door Bernard Lehideux

Amendement 173
Paragraaf 13 bis (nieuw)

13 bis. benadrukt dat de overheid bij de uitvoering van dit actieve arbeidsmarktbeleid met 
name van particuliere arbeidsbureaus gebruik kan maken; is van mening dat deze 
bureaus ertoe bij kunnen dragen de overgang van de ene baan naar de andere te
vereenvoudigen binnen een wettelijk kader dat zowel de werknemer als de 
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werkgever zekerheid biedt;

Or. fr

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 174
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om de uitbuiting van werknemers 
door het gebruik van een herhaalde opeenstapeling van niet-standaardcontracten te 
voorkomen;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 175
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er preventieve en begeleidende beleidsmaatregelen moeten worden 
genomen tegen een herhaalde opeenstapeling van atypische contracten;

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 176
Paragraaf 14

14. benadrukt de noodzaak om de gevolgen van atypische contracten te onderzoeken en 
– mocht dit dan nog nodig zijn -- beleidsmaatregelen ter voorkoming van een 
herhaalde opeenstapeling van atypische contracten te nemen;

Or. de

Amendement ingediend door Agnes Schierhuber

Amendement 177
Paragraaf 14

Schrappen
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Or. de

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 178
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om een langdurige opeenstapeling van 
atypische contracten te voorkomen;

Or. fr

Amendement ingediend door Jiří Maštálka

Amendement 179
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn ter voorkoming van een herhaalde 
opeenstapeling van atypische contracten, het gebruik van nulurencontracten, 
misbruik van oproepcontracten en kleine deeltijdcontracten, het gebruik van 
arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht voor het omzetten van een 
loondienstverhouding in schijnzelfstandigheid, het gebruik van onderaanneming en 
uitbesteding om de sociale, gezondheids-, loon- en overige rechten van werknemers 
te ondermijnen;

Or. en

Amendement ingediend door Ona Juknevičienė

Amendement 180
Paragraaf 14

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Gabriele Stauner

Amendement 181
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om een herhaalde opeenstapeling van 
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atypische contracten te voorkomen; pleit ervoor dat het werkgelegenheidsbeleid van 
de Gemeenschap ook in de toekomst blijft vasthouden aan het traditionele model 
van arbeidscontracten voor een volledig baan en voor onbepaalde duur, dat het 
fundament vormt van de socialezekerheidsstelsels in de lidstaten;

Or. de

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 182
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om een herhaalde opeenstapeling van 
atypische contracten te voorkomen wanneer deze niet dezelfde rechten inhouden als 
vaste contracten;

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 183
Paragraaf 14

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 184
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om een herhaalde opeenstapeling van 
atypische contracten te voorkomen en de lidstaten te ondersteunen bij de 
tenuitvoerlegging van beleid dat erop is gericht dergelijke contracten om te zetten in 
arbeidsverhoudingen van onbepaalde duur met volledige sociale bescherming;

Or. en
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Amendement ingediend door Bernard Lehideux

Amendement 185
Paragraaf 14

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om een herhaalde opeenstapeling van 
atypische contracten aan beperkingen te onderwerpen;

Or. fr

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 186
Paragraaf 14

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 187
Paragraaf 15

15. dringt aan op de opzet van omvattende systemen voor permanente educatie, die ook 
geschikt zijn voor werknemers met niet-standaardcontracten; verzoekt de lidstaten hun 
beleid te concentreren op zwakke plekken in hun nationaal systeem en aangepaste 
investeringen te doen in onderwijs en opleiding, en ervoor te zorgen dat de 
overheidsinstanties en het bedrijfsleven beter gaan presteren;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 188
Paragraaf 15

15. dringt aan op de opzet van omvattende systemen voor permanente educatie, waarbij de 
bijzondere nadruk wordt gelegd op werknemers met niet-standaardcontracten; 
verzoekt de lidstaten hun beleid te concentreren op zwakke plekken in hun nationaal 
systeem en aangepaste investeringen te doen in onderwijs en opleiding, en ervoor te 
zorgen dat de overheidsinstanties en het bedrijfsleven beter gaan presteren; roept de 
lidstaten op het recht op onderwijs en de toegang tot onderwijs voor allen te 
waarborgen;
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Or. de

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 189
Paragraaf 15

15. dringt aan op de opzet van omvattende systemen voor permanente educatie
(schrappen); verzoekt de lidstaten hun beleid te concentreren op zwakke plekken in 
hun nationaal systeem en aangepaste investeringen te doen in onderwijs en opleiding, 
en ervoor te zorgen dat de overheidsinstanties en het bedrijfsleven beter gaan 
presteren;

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 190
Paragraaf 15

15. dringt aan op de bevordering van geschikte permanente educatie voor met name
werknemers met niet-standaardcontracten; verzoekt de lidstaten hun beleid te 
concentreren op zwakke plekken in hun nationaal systeem en aangepaste investeringen 
te doen in onderwijs en opleiding, en ervoor te zorgen dat de overheidsinstanties en 
het bedrijfsleven beter gaan presteren;

Or. de

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 191
Paragraaf 15 bis (nieuw)

15 bis. verzoekt om de versterking van vormen van overleg tussen werkgevers en 
werknemers op communautair en nationaal niveau, daar zij een sleutel vormen voor 
de totstandbrenging en tenuitvoerlegging van een evenwichtig flexizekerheidsbeleid 
dat ondernemingen de juiste mate van flexibiliteit aan de hand doet, maar tevens 
oneerlijke concurrentie ten koste van de arbeidsvoorwaarden uitsluit;

Or. en
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Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 192
Paragraaf 15 ter (nieuw)

15 ter. onderstreept dat ondernemingen op veranderingen en hun behoefte aan menselijke 
hulpbronnen moeten anticiperen teneinde interne op- en bijscholingsprogramma's 
voor hun werknemers te kunnen plannen;

Or. fr

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 193
Paragraaf 15 quater (nieuw)

15 quater. herinnert er in dit verband aan dat onderaannemers, veelzijdig opgeleide 
werknemers, nieuwe werknemers en tijdelijke arbeidskrachten in flexibele 
arbeidsverhoudingen met een hoog risico werken, wat moge blijken uit het grote 
aantal arbeidsongevallen onder deze groepen;

Or. fr

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 194
Paragraaf 16

16. dringt er bij de sociale partners en de overheidsinstanties in de lidstaten op aan 
investeringen in permanente educatie te waarborgen door in te stemmen met een 
standaardinvestering van 2% van het BBP (totaal van overheids- en particuliere 
uitgaven); verzoekt tevens de lidstaten bedrijven te stimuleren hun investeringen in 
permanente educatie te verhogen, eventueel aangevuld met collectieve 
overeenkomsten (b.v. sectorspecifieke collectieve opleidingen en fondsen voor 
permanente educatie); verzoekt de lidstaten bovendien nieuwe sociale rechten in te 
voeren om een evenwicht te creëren tussen werk en privéleven (b.v. het recht op 
verlof ten behoeve van opleidingen of zorg, het recht op een tijdelijke reductie van 
het aantal werkuren en het recht om daarna weer voltijd te werken, het recht op 
langdurige sabbaticals en het recht van jongeren op een praktijkopleiding, opleiding
of werk binnen zes maanden na afronding van de schoolopleiding);

Or. en
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 195
Paragraaf 16

16. dringt er bij (schrapping) de lidstaten op aan investeringen in permanente educatie te 
waarborgen door (schrapping) een standaardinvestering van ten minste 2% van het 
BBP (totaal van overheids- en particuliere uitgaven) in te voeren; verzoekt tevens de 
lidstaten bedrijven te stimuleren hun investeringen in permanente educatie te 
verhogen;

Or. de

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 196
Paragraaf 16

16. dringt er bij (schrapping) de overheidsinstanties in de lidstaten op aan investeringen in 
permanente educatie te waarborgen door in te stemmen met een standaardinvestering 
van 2% van de overheidsuitgaven; verzoekt tevens de lidstaten bedrijven te stimuleren 
hun investeringen in permanente educatie te verhogen;

Or. fr

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 197
Paragraaf 16

16. dringt er bij de overheden en sociale partners (schrapping) op aan om investeringen 
in permanente educatie te versterken;

Or. nl

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 198
Paragraaf 16

16. dringt er bij de sociale partners en de overheidsinstanties in de lidstaten op aan
(schrapping) permanente educatie te bevorderen; verzoekt tevens de lidstaten 
bedrijven te stimuleren hun investeringen in permanente educatie te verhogen;
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Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 199
Paragraaf 16

16. dringt er bij de sociale partners en de overheidsinstanties in de lidstaten op aan
investeringen in permanente educatie te waarborgen (schrapping); verzoekt tevens de 
lidstaten bedrijven te stimuleren hun investeringen in permanente educatie te 
verhogen;

Or. de

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 200
Paragraaf 16 bis (nieuw)

16 bis. onderstreept het belang van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling (2007-2013) voor de oprichting van nieuwe en betere 
bedrijven die een Europa van kennis zullen bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 201
Paragraaf 17

17. wijst op de efficiency van innovatieve vormen van arbeidsorganisatie, zoals lerende 
organisaties, combinaties van vaardigheden en jobrotatie via opleiding die wordt 
aangeboden door de werkgevers, (schrapping) regionale ontwikkelingssteun en actief 
arbeidsmarktbeleid;

Or. de
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 202
Paragraaf 17

17. erkent dat de efficiency van innovatieve vormen van arbeidsorganisatie, zoals lerende 
organisaties, combinaties van vaardigheden en jobrotatie via opleiding die wordt 
aangeboden door de werkgevers, initiatieven voor sectorale fondsen, regionale 
ontwikkelingssteun en actief arbeidsmarktbeleid, kunnen bijdragen tot de 
herintegratie van werknemers, zodat hun waardevolle kennis en vaardigheden niet 
verloren gaan, en zodoende een integratieve arbeidsmarkt kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 203
Paragraaf 17

17. wijst op de efficiency van innovatieve vormen van arbeidsorganisatie, zoals lerende 
organisaties, combinaties van vaardigheden en jobrotatie via opleiding die wordt 
aangeboden door de werkgevers, initiatieven voor sectorale fondsen ten behoeve van 
bijscholing en permanente educatie en werkloosheidsverzekering, regionale 
ontwikkelingssteun en actief arbeidsmarktbeleid;

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 204
Paragraaf 18

18. is overtuigd dat het belangrijk is om stabiele arbeidsbetrekkingen te bevorderen en
armoede en onzekere arbeidsverhoudingen met een hoog niveau van vertrouwen te 
bestrijden door een Europese norm in te voeren voor het inkomensniveau dat als 
minimum geldt voor sociale integratie (60% van het BNI per hoofd van de bevolking 
van de lidstaat in kwestie) en voor het niveau van het minimuminkomen (60% van 
het gemiddelde inkomen per lidstaat), teneinde armoede onder werkenden te 
voorkomen;

Or. en
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Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 205
Paragraaf 18

18. is overtuigd van het belang van de bevordering, onder meer door fiscale maatregelen,
van stabiele arbeidsbetrekkingen met een hoog niveau van vertrouwen;

Or. fr

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 206
Paragraaf 18

18. is ervan overtuigd dat een flexibel arbeidsrecht, moderne vormen van permanente 
educatie, duurzame en betaalbare socialezekerheidsstelsels alsmede een doeltreffend 
en efficiënt werkgelegenheidsbeleid voor een hoog niveau van vertrouwen zorgen;

Or. de

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 207
Paragraaf 18

18. is overtuigd van het belang van de bevordering van stabiele arbeidsbetrekkingen door 
de werkorganisatie en de kwaliteit van de betrekkingen op het werk te verbeteren;

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda en Philip Bushill-Matthews

Amendement 208
Paragraaf 19

19. wijst op het belang van een effectief, actief arbeidsmarktbeleid, waaronder advies en 
ondersteuning, herscholing en steun bij mobiliteit, ten einde de overgangsperiodes
tussen baan en uitkering te bekorten, dat mensen er actief toe aanzet naar een nieuwe 
baan te zoeken en ook de bereidheid tot verandering stimuleert door compensatie van 
inkomensverlies en verschaffing van opleidingsmogelijkheden;

Or. en
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 209
Paragraaf 19

19. wijst op het belang van een effectief (schrapping) arbeidsmarktbeleid, waaronder 
advies en ondersteuning, herscholing en steun bij mobiliteit, ten einde de 
overgangsperiodes tussen baan en uitkering te bekorten, zodat de bereidheid tot 
verandering wordt gestimuleerd door compensatie van inkomensverlies en 
verschaffing van opleidingsmogelijkheden;

Or. de

Amendement ingediend door Bernard Lehideux

Amendement 210
Paragraaf 19 bis (nieuw)

19 bis. onderstreept dat het noodzakelijk is dat verworven individuele sociale rechten bij 
veranderingen van de werksituatie, bij de overgang van de ene naar de andere 
arbeidsverhouding of van loondienst naar zelfstandigheid (en vice versa) worden 
gehandhaafd;

Or. fr

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 211
Paragraaf 21

21. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om gelijke toegang tot goede banen voor 
vrouwen en mannen te bevorderen, in overeenstemming met het Europees Pact voor 
gendergelijkheid, en de dringend noodzakelijke maatregelen te nemen om de 
loonverschillen tussen mannen en vrouwen te nivelleren;

Or. en
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Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 212
Paragraaf 22

22. onderstreept dat de sociale partners moeten onderhandelen over werktijdregelingen die 
(schrapping) die mensen beter in staat stellen werk en gezinsleven evenwichtig te 
combineren;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 213
Paragraaf 22

22. onderstreept dat de sociale partners moeten onderhandelen over werktijdregelingen die 
geënt zijn op wettelijke voorschriften inzake veiligheid en gezondheid op het werk; 
pleit in het kader van een duurzame bescherming van veiligheid en gezondheid van 
werknemers voor een wettelijk vastgestelde maximale wekelijkse arbeidstijd die 
rekening houdt met de nieuwste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot 
duurzame gezondheid op het werk;

Or. de

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 214
Paragraaf 22

22. onderstreept dat werktijdregelingen voldoende flexibel moeten zijn om aan de 
behoeften van de werkgevers en de werknemers te voldoen en (schrapping) mensen in 
staat te stellen werk en gezinsleven evenwichtig te combineren;

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 215
Paragraaf 22

22. onderstreept dat (schrapping) werktijdregelingen (schrapping) voldoende flexibel
moeten zijn om aan de behoeften van de werkgevers en de werknemers te voldoen en 
(schrapping) mensen in staat te stellen werk en gezinsleven evenwichtig te 
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combineren;

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 216
Paragraaf 22

22. benadrukt dat het van belang is om rekening te houden met alle aspecten van 
flexibiliteit, met inbegrip van de flexibiliteit van de werkorganisatie en werktijden, 
met name door het gebruik van nieuwe technologieën; onderstreept dat de sociale 
partners moeten onderhandelen over werktijdregelingen die voldoende flexibel zijn 
om aan de behoeften van de werkgevers en de werknemers te voldoen en die mensen 
in staat stellen werk, gezins- en privéleven evenwichtig te combineren;

Or. en

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 217
Paragraaf 23

23. verzoekt de lidstaten regelingen in te voeren ter ondersteuning van een flexibele 
pensionering van oudere werknemers via deeltijdwerk en soortgelijke regelingen vóór 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, die de integratie van oudere 
werknemers op de arbeidsmarkt kunnen vergroten;

Or. en

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 218
Paragraaf 23

23. verzoekt de lidstaten en de sociale partners hun beleidsmaatregelen ter bevordering 
van vervroegde pensionering in te perken en regelingen in te voeren ter 
ondersteuning van een flexibele pensionering van oudere werknemers via 
deeltijdpensioenen, duobanen en soortgelijke regelingen die het actief ouder worden 
bevorderen en de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt kunnen 
vergroten;

Or. en
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Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 219
Paragraaf 23

23. verzoekt de lidstaten regelingen in te voeren ter ondersteuning van een actievere
pensionering van oudere werknemers via deeltijdpensioenen en soortgelijke 
regelingen die de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt kunnen 
vergroten;

Or. fr

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten en José Albino Silva Peneda

Amendement 220
Paragraaf 23

23. verzoekt de lidstaten regelingen in te voeren ter ondersteuning van een flexibele 
pensionering van oudere werknemers via deeltijdpensioenen en soortgelijke 
regelingen die de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt kunnen 
vergroten en impulsen geven voor een langer werkend bestaan als middel tegen het 
ouder worden;

Or. en

Amendement ingediend door Elizabeth Lynne

Amendement 221
Paragraaf 23

23 verzoekt de lidstaten Richtlijn 2000/78/EG, die discriminatie op grond van leeftijd
verbiedt, ten uitvoer te leggen en regelingen in te voeren ter ondersteuning van een 
flexibele pensionering van oudere werknemers via deeltijdpensioenen en soortgelijke 
regelingen die de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt kunnen 
vergroten;

Or. en
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Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 222
Paragraaf 23

23. verzoekt de lidstaten en de sociale partners duurzame en sociaal verantwoorde 
pensioenregelingen in te voeren voor oudere werknemers teneinde voor een 
verbetering van de levens- en werkomstandigheden van een groter deel van de 
ouderen te zorgen;

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 223
Paragraaf 24

24. wijst de lidstaten erop dat er, om het Europees werkgelegenheidsbeleid te vertalen in 
een grotere totale werkgelegenheid, een ondersteunende macro-economische 
omgeving nodig is en de strategie voor werkgelegenheid een betere coördinatie van 
macro-economisch beleid en overheidsuitgaven ter ondersteuning van duurzame 
economische, sociale en ecologische ontwikkeling moet inhouden, teneinde 
zodoende bij te dragen tot het creëren van nieuwe werkgelegenheid van hoge 
kwaliteit;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 224
Paragraaf 24

24. wijst de lidstaten erop dat er, om flexizekerheid te vertalen in een grotere totale 
werkgelegenheid, naast een bepaalde macro-economische omgeving investeringen 
van de lidstaten in werkgelegenheid nodig zijn en dat de strategie voor flexizekerheid 
een betere coördinatie van macro-economisch beleid en overheidsuitgaven op het 
gebied van het werkgelegenheids-, het sociale en het onderwijsbeleid alsmede 
ondersteuning van slimme groei vereist, om de prioriteiten van Lissabon te kunnen 
realiseren;

Or. de
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 225
Paragraaf 25

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 226
Paragraaf 25

25. verzoekt de Europese Centrale Bank om door middel van een soepeler monetair 
beleid de groei van werkgelegenheid van hoge kwaliteit en investeringen in een 
context van duurzame ontwikkeling te stimuleren;

Or. en

Amendement ingediend door José Albino Silva Peneda

Amendement 227
Paragraaf 25

Schrappen

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 228
Paragraaf 27

Schrappen

Or. en



AM\685022NL.doc 79/83 PE394.075v01-00

NL

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 229
Paragraaf 27

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 230
Paragraaf 27

27. roept het Europese bedrijfsleven op de uitvoering van hun beleidsmaatregelen inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te versnellen (schrapping);

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 231
Paragraaf 27

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Stephen Hughes, namens de PSE-Fractie

Amendement 232
Paragraaf 27

27. roept het Europese bedrijfsleven op de uitvoering van hun beleidsmaatregelen inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te versnellen en verzoekt de Commissie 
een begin te maken met de uitvoering van de aanbevelingen in de resolutie van het 
Parlement van 13 maart 2007 over maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
rekening houdend met het belang van de integratie van sociale en ecologische 
aspecten in de definitie van gemeenschappelijke beginselen van flexizekerheid en 
met de noodzaak om een kwalitatief hoogstaand beleid op stapel te zetten;

Or. en
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Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 233
Paragraaf 27 bis (nieuw)

27 bis. erkent nadrukkelijk wat de Europese ondernemingen in het verleden reeds op 
vrijwillige basis hebben gepresteerd op sociaal gebied en moedigt hen aan nog meer 
te doen; sluit zich aan bij het doordachte initiatief van de Europese Commissie dat 
erin voorziet dat de inzet van het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en vrijwillige zaak blijft, waardoor ook het ontstaan van 
nieuwe bureaucratie wordt voorkomen; 

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 234
Paragraaf 28

28. meent dat de gemeenschappelijke beginselen voor de bevordering van "goed werk"
door de Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten ten uitvoer moeten worden gelegd 
in het kader van een drastisch herziene Lissabonstrategie (Geïntegreerde strategie 
voor duurzaamheid en solidariteit); dringt aan op de herziening van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren door de nadruk te leggen op de kwaliteit van de 
werkgelegenheid, aan de hand van een aantal kwaliteitsindicatoren die de lidstaten 
moeten toepassen via hun nationale hervormingsprogramma's; verzoekt de Commissie 
en de lidstaten het Parlement en de nationale parlementen, alsook de sociale partners, 
meer te betrekken bij de uitvoering en begeleiding van de open coördinatiemethode, 
alsook de Europese werkgelegenheidsstrategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren, 
met het oog om een optimale doelmatigheid van deze beleidsinstrumenten;

Or. en

Amendement ingediend door Csaba Őry

Amendement 235
Paragraaf 28

28. meent dat de gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid door de 
Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten ten uitvoer moeten worden gelegd in het 
kader van de Lissabonstrategie; dringt aan op een grondige herziening van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren waarbij rekening wordt gehouden met aspecten van 
flexizekerheid (schrapping); verzoekt de Commissie en de lidstaten het Parlement en 
de nationale parlementen, alsook de sociale partners, meer te betrekken bij de 
uitvoering en begeleiding van de open coördinatiemethode, alsook de Europese 
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werkgelegenheidsstrategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren, met het oog om een 
optimale doelmatigheid van deze beleidsinstrumenten;

Or. fr

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 236
Paragraaf 28

28. meent dat de gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid door de 
Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten (schrapping) in het kader van de Lissabon-
strategie zouden kunnen worden onderworpen aan een beoordeling van hun effect 
voor de verwezenlijking van de Lissabon-agenda; (schrapping) verzoekt de 
Commissie en de lidstaten het Parlement en de nationale parlementen, alsook de 
sociale partners, meer te betrekken bij de uitvoering en begeleiding van de open 
coördinatiemethode, alsook de Europese werkgelegenheidsstrategie en de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren, met het oog om een optimale doelmatigheid van deze 
beleidsinstrumenten;

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Mann

Amendement 237
Paragraaf 28

28. meent dat de gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid door de 
Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten als horizontale kwestie dienen te worden 
opgepakt in het kader van de Lissabonstrategie en door de lidstaten moeten worden 
toegepast via hun nationale hervormingsprogramma's; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten het Parlement en de nationale parlementen, alsook de sociale partners, meer 
te betrekken bij de uitvoering en begeleiding van de open coördinatiemethode, alsook 
de Europese werkgelegenheidsstrategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren, met het 
oog om een optimale doelmatigheid van deze beleidsinstrumenten;

Or. de

Amendement ingediend door Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 238
Paragraaf 28 bis (nieuw)

28 bis. benadrukt de noodzaak om een geschikte evaluatiemethode in te voeren voor de 
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tenuitvoerlegging van de beginselen van flexizekerheid, en wel op basis van 
modellen die met de werkelijkheid en de uitdagingen van de arbeidsmarkt in de 
lidstaten corresponderen, in plaats van met star gedefinieerde modellen van 
flexizekerheid;

Or. el

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 239
Paragraaf 29

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Ilda Figueiredo, Roberto Musacchio en Gabriele Zimmer

Amendement 240
Paragraaf 29

29. verzoekt de Europese Raad en de Commissie om in het kader van de tussentijdse 
herziening van de Sociale Agenda en rekening houdend met het verslag van het 
Parlement over 'de balans van de sociale realiteit ', een ambitieuze agenda voor het 
sociaal beleid op te stellen zowel op het niveau van de Europese Unie als op dat van 
de lidstaten; verzoekt voorts de beide instellingen samen met het Parlement een visie 
over de toekomst van een sociaal Europa te ontwerpen, waarin duurzame 
ontwikkeling, volledige werkgelegenheid en de kwaliteit van werk en sociale rechten 
en bescherming moeten worden bevorderd, die in de Europese traditie zijn verankerd 
en moeten worden verzekerd; benadrukt dat het sociale Europa, samen met ambitieuze 
nationale hervormingen zo werkelijk toegevoegde waarde zal bieden aan werknemers 
en burgers, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare middelen (open 
coördinatiemethoden, nationale en Europese wetgeving, sociaal overleg, 
programma's); meent dat alleen een interne markt waarin economische prestatie in 
balans is met sociale rechten de steun van zijn burgers kan verkrijgen;

Or. en

Amendement ingediend door Philip Bushill-Matthews

Amendement 241
Paragraaf 29

29. verzoekt de Europese Raad en de Commissie om (schrapping) een ambitieuze agenda 
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voor sociale hervorming op te stellen zowel op het niveau van de Europese Unie als 
op dat van de lidstaten; verzoekt voorts de beide instellingen samen met het Parlement 
een visie over de toekomst van een sociaal Europa te ontwerpen (schrapping); 
benadrukt dat, met het oog op de vergroting van de groei, de werkgelegenheid en de 
kwaliteit van werk, de in de Europese traditie verankerde sociale rechten en 
bescherming moeten worden verzekerd; benadrukt dat het sociale Europa, samen met 
ambitieuze nationale hervormingen zo werkelijk toegevoegde waarde zal bieden aan 
werknemers en burgers, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare middelen 
(schrapping); meent dat alleen een interne markt waarin economische vrijheid in 
balans is met sociale rechten de steun van zijn burgers kan verkrijgen;

Or. en

Amendement ingediend door Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie

Amendement 242
Paragraaf 29

29. verzoekt de Europese Raad en de Commissie om in het kader van de tussentijdse 
herziening van de Sociale Agenda en rekening houdend met het verslag van het 
Parlement over 'de balans van de sociale realiteit ', een ambitieuze agenda voor sociale 
hervorming op te stellen zowel op het niveau van de Europese Unie als op dat van de 
lidstaten; (schrapping) benadrukt dat, met het oog op de vergroting van de groei, de 
werkgelegenheid en de kwaliteit van werk, de in de Europese traditie verankerde 
sociale rechten en bescherming moeten worden verzekerd; benadrukt dat het sociale 
Europa, samen met ambitieuze nationale hervormingen zo werkelijk toegevoegde 
waarde zal bieden aan werknemers en burgers, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
alle beschikbare middelen (open coördinatiemethoden, nationale en Europese 
wetgeving, sociaal overleg, programma's); meent dat alleen een interne markt waarin 
economische vrijheid in balans is met sociale rechten de steun van zijn burgers kan 
verkrijgen;

Or. de


