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Lijst van nieuwe EU-voorstellen 
2023Z01638/2023D03834
De Europese Commissie heeft in de periode tot 30 januari 2023 de volgende voor de vaste 
commissie szw relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende 
documenten aan de Tweede Kamer gestuurd1: 

I. Nieuw voorgestelde EU-wetgeving
(Verordeningen, richtlijnen en wetgevende besluiten)

II. Nieuwe EU-documenten van niet-wetgevende aard 
(Mededelingen, aanbevelingen, actieplannen, consultaties, etc.)

1. Titel

Titel

Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on 
strengthening social dialogue in the European Union 
COM(2023)38

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE 
OF THE REGIONS Strengthening social dialogue in the 
European Union: harnessing its full potential for managing 
fair transitions COM(2023)40

Voorstel BNC-fiche afwachten en agenderen voor een eerstvolgend 
overleg over de Raad WSB

Noot Het betreft een voorstel voor een Raadsaanbeveling en een 
begeleidende Commissie mededeling gericht op versterking van de
sociale dialoog op lidstaat- en Unie niveau. Het voorstel is mede 
gemotiveerd vanuit de gedachte dat een goed functionerende 
sociale dialoog nodig is voor de groene, digitale en demografische 
transitie in economie en op de arbeidsmarkt.

2. Titel COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 
Harnessing talent in Europe’s regions COM(2023)32

17-01-2023

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Noot Het betreft een mededeling die opties verkent om, ook gezien 
demografische ontwikkelingen in minder centraal gelegen EU-regio’s,
voldoende, getalenteerd arbeidspotentieel in deze regio’s te 
behouden. 

3. Titel REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of 
Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament and 
of the Council concerning the labour cost index (LCI) 
COM(2023)34

1 Voor een overzicht van behandelopties per type EU-voorstel, zie dit overzicht op Plein2 (interne link). 

Commissie SZW

2 februari 2023

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0034&qid=1674565929126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0032&qid=1674565725265
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023DC0038&qid=1675170326267
https://plein2/over_de_kamer/commissies/europese_zaken
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23 – 01- 2023

Voorstel Voor kennisgeving aannemen

Noot Het betreft een verslag over de kwaliteit van de statistieken op 
nationaal en EU-niveau betreffende de loonkostenindex. In het 
verslag wordt onder meer geconstateerd dat de coronacrisis geen 
noemenswaardige invloed heeft gehad op de kwaliteit van de 
statistieken. 


