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WERKGELEGENHEIDSBELEID

Meer en betere banen creëren is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europa 2020-
strategie. De Europese werkgelegenheidsstrategie en de bijbehorende richtsnoeren en
ondersteunende programma's, zoals het programma voor werkgelegenheid en sociale
innovatie („EaSI”), zijn ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de economische groei, het
scheppen van arbeidsplaatsen en het bevorderen van arbeidsmobiliteit en sociale vooruitgang.

RECHTSGROND

Artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en de artikelen 8 t/m 10,
145 t/m 150, 156 t/m 159 en 162 t/m 164 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie (VWEU).

DOELSTELLINGEN

Tot de in het verdrag genoemde beginselen, doelstellingen en activiteiten behoort het bevorderen
van een hoge arbeidsparticipatie middels de ontwikkeling van een gecoördineerde strategie,
met name om een competente, geschoolde en flexibele beroepsbevolking te creëren, alsook
arbeidsmarkten die snel inspelen op economische veranderingen. Volgens de horizontale
bepaling in artikel 9 VWEU moet bij de vaststelling en uitvoering van het beleid en het
optreden van de Unie rekening worden gehouden met de doelstelling van een hoog niveau van
werkgelegenheid.

RESULTATEN

A. De eerste fasen (1950 tot 1990)
Al in de jaren vijftig van de vorige eeuw konden werknemers in de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal (EGKS) „wederaanpassingssteun” ontvangen. Deze steun was oorspronkelijk
bedoeld voor arbeiders in de kolen- en staalsector die als gevolg van de industriële
herstructurering hun baan dreigden te verliezen. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) (5.10.2),
dat begin jaren zestig werd opgericht, was het voornaamste wapen waarover de Gemeenschap
beschikte om de werkloosheid te bestrijden.
In de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werden er
actieprogramma's voor de werkgelegenheid opgesteld die zich op specifieke doelgroepen
richtten en zag een aantal waarnemings- en documentatiesystemen het licht.
Om het vrije verkeer aan te moedigen en werknemers te helpen bij het vinden van een baan in
een andere lidstaat, werd het oudere SEDOC-systeem in 1992 verbeterd en omgedoopt tot Eures
(Europees netwerk van werkgelegenheidsdiensten). Eures is een netwerk voor samenwerking
tussen de Commissie, de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling van de EER-lidstaten (en
Zwitserland) en andere partnerorganisaties.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.10.2.pdf
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B. Op weg naar een uitgebreider werkgelegenheidsbeleid
1. Het Witboek over groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid (1993)
In de context van de hoge werkloosheid in de meeste EU-lidstaten was het Witboek aanleiding
tot een debat over de economische en werkgelegenheidsstrategie van Europa doordat het
vraagstuk van werkgelegenheid voor het eerst boven aan de Europese agenda werd geplaatst.
2. De bijdrage van het Verdrag van Amsterdam (1997)
De nieuwe titel over werkgelegenheid in het Verdrag van Amsterdam, dat in mei 1999 in
werking trad, lag ten grondslag aan de uitwerking van de Europese werkgelegenheidsstrategie
en de oprichting van het permanente, in het Verdrag verankerde Raadgevend Comité voor de
werkgelegenheid, dat advies geeft met als doel de coördinatie van het werkgelegenheids- en
arbeidsmarktbeleid van de lidstaten te bevorderen. Het werkgelegenheidsbeleid blijft echter de
exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. De opname van een „Sociaal Protocol” in het Verdrag
verhoogde de invloed van de sociale partners.
3. Het proces van Luxemburg: de Europese werkgelegenheidsstrategie (1997-2004)
Tijdens de buitengewone Europese Raad van Luxemburg in november 1997 werd de Europese
werkgelegenheidsstrategie (EWS) gelanceerd, samen met de open coördinatiemethode – het
zogenoemde proces van Luxemburg. Dit is een jaarlijkse cyclus van coördinatie en controle
van het nationale werkgelegenheidsbeleid, gebaseerd op de verbintenis van de lidstaten om
gemeenschappelijke doelen en streefcijfers vast te leggen. De strategie bestond uit de volgende
componenten:
— richtsnoeren voor de werkgelegenheid, geformuleerd door de Commissie en vastgesteld

door de Raad;

— nationale actieplannen (NAP's);

— gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid, bekendgemaakt door de Commissie en
vastgesteld door de Raad;

— landspecifieke aanbevelingen, geformuleerd door de Commissie en vastgesteld door de
Raad.

De EWS stelde een hoog niveau van werkgelegenheid op één lijn met de macro-economische
doelstellingen van groei en stabiliteit.
4. De strategie van Lissabon (2000-2010)
In 2000 kwam de Europese Raad van Lissabon de nieuwe strategische doelstelling overeen om
van de EU „de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld” te maken. De
volledige werkgelegenheid werd uitgeroepen tot de overkoepelende doelstelling van het sociale
en werkgelegenheidsbeleid en er werden concrete doelen vastgelegd die tegen 2010 moesten
worden gehaald.
De EWS werd in 2002 herzien en in 2005 opnieuw gelanceerd met banen en groei als prioriteiten
en met als doel de strategie van Lissabon te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De herzieningen
bevatten onder meer de invoering van een meerjarenkader (de eerste cyclus liep van 2005
tot 2008). De richtsnoeren voor werkgelegenheid zijn sinds 2005 geïntegreerd in de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB).
5. De Europa 2020-strategie (2010-2020)
Deze tienjarenstrategie voor banen en slimme, duurzame en inclusieve groei stelde voor het
eerst een aantal kerndoelen vast, waaronder:
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— de arbeidsmarkt: de arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 en 64 jaar tegen 2020 op
75 % brengen;

— sociale insluiting en bestrijding van armoede: ten minste 20 miljoen mensen bevrijden van
het risico op armoede en uitsluiting;

— verbetering van de kwaliteit en de prestaties van onderwijs- en opleidingsstelsels: het
percentage vroege schoolverlaters terugbrengen van 15 % naar 10 % en het aandeel van
de bevolking in de leeftijdsgroep van 30 tot en met 34 jaar dat tertiair of gelijkwaardig
onderwijs heeft voltooid verhogen van 31 % naar ten minste 40 %.

De lidstaten dienen al deze kerndoelen met inachtneming van hun individuele uitgangspositie
en nationale situatie om te zetten in nationale doelstellingen.
De tien geïntegreerde richtsnoeren bevatten zes globale richtsnoeren voor het economisch beleid
(artikel 121 VWEU) en vier richtsnoeren voor de werkgelegenheid (artikel 148 VWEU). De
werkgelegenheidsrichtsnoeren, die door de Raad in oktober 2010 werden vastgesteld, voorzien
in: het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen en mannen, het terugdringen van
de structurele werkloosheid en het bevorderen van de arbeidskwaliteit; het ontwikkelen van
een geschoolde beroepsbevolking die in de behoeften van de arbeidsmarkt kan voorzien en het
bevorderen van een leven lang leren; het verbeteren van de kwaliteit en de prestaties van de
onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus en het vergroten van deelname aan tertiair of
gelijkwaardig onderwijs; en het bevorderen van sociale integratie en het bestrijden van armoede.
In oktober 2015 stelde de Raad herziene richtsnoeren vast met een sterke nadruk op de
arbeidsmarkt:
— het verhogen van de vraag naar arbeid (creëren van banen, belasting op arbeid, vaststellen

van lonen);

— het verbeteren van het arbeidsaanbod, vaardigheden en bekwaamheden (relevante
vaardigheden en bekwaamheden, noodzakelijke investeringen, het aanpakken van
structurele zwaktes in de onderwijs- en opleidingsstelsels, het beperken van
belemmeringen voor werkgelegenheid, met name voor achtergestelde groepen);

— het verbeteren van het functioneren van arbeidsmarkten ("flexizekerheidsbeginselen" om
segmentatie van de arbeidsmarkt terug te brengen, inbreng van sociale partners, beter actief
arbeidsmarktbeleid, betere openbare diensten voor arbeidsvoorziening, arbeidsmobiliteit);

— het waarborgen van rechtvaardigheid, het bestrijden van armoede en het bevorderen
van gelijke kansen (moderniseren van socialezekerheidsstelsels, gezondheidszorg en
langetermijnzorg, beginselen van "actieve inclusie", gericht sociaal beleid om vroegtijdig
schoolverlaten en sociale uitsluiting te voorkomen).

6. Het ondersteunen van financieringsinstrumenten en beleidsinitiatieven
Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020, zoals
aangenomen door het Parlement en de Raad, brengt drie bestaande programma's samen:
— Progress (programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit), dat zorgt

voor het verkrijgen van analytische kennis, en dat het delen van informatie en wederzijds
leren ondersteunt;

— Eures (Europees netwerk van werkgelegenheidsdiensten), een netwerk voor
arbeidsmobiliteit dat in de hele EU informatie, advies en diensten op het gebied van
werving en arbeidsbemiddeling verleent;
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— microfinanciering en sociaal ondernemerschap, een programma dat onder meer de toegang
tot microfinanciering voor individuen en kleine ondernemingen en de capaciteitsopbouw
van microkredietverstrekkers omvat, en zorg draagt voor sociale ondernemingen (d.w.z.
ondernemingen die primair een sociaal doel nastreven).

Hoewel het Europees Sociaal Fonds (ESF) een brede waaier van initiatieven in de lidstaten
kan ondersteunen, heeft de Europese Raad in februari 2013 besloten tot het opzetten van
een jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met een begroting tot 6,4 miljard EUR (waarvan
3,2 miljard EUR uit het ESF en 3,2 miljard EUR uit een specifieke begrotingslijn) voor de
periode 2014-2020 (5.10.2). Dit initiatief is gericht op jongeren in de leeftijdsgroep van 15 t/m
24 jaar die geen werk hebben en ook geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's), in regio's
die bijzonder zijn getroffen door werkloosheid.
Financieringsinstrumenten helpen bij de ondersteuning van beleidsinitiatieven op het gebied
van werkgelegenheid.
De Commissie heeft in december 2012 het werkgelegenheidspakket voor jongeren voorgesteld,
een serie maatregelen om de lidstaten te helpen om met name de jeugdwerkloosheid en de sociale
uitsluiting aan te pakken in het licht van de hoge en aanhoudende jeugdwerkloosheid:
— een aanbeveling van de Raad tot vaststelling van een Europese jongerengarantie

(april 2013), waarin ernaar wordt gestreefd dat alle jongeren onder de 25 jaar binnen
vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten,
een deugdelijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezette scholing, een plaats in het
leerlingenstelsel of een stage;

— de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen (gelanceerd in juli 2013) en aangevuld met
een Europees pact voor de jeugd, dat is gelanceerd in 2015, samen met toonaangevende
Europese ondernemingen om leerlingplaatsen aan te bieden;

— een aanbeveling van de Raad inzake een kwaliteitskader voor stages (maart 2014).

In december 2016 heeft de Commissie een mededeling opgesteld over investeren in de
jongeren van Europa, waarin eerdere activiteiten zijn gebundeld en, onder andere, een nieuw
Europees Solidariteitsfonds is opgericht dat zich bezighoudt met hulpverlening in geval van
natuurrampen of sociale problemen in gemeenschappen. Enkele maanden later, in mei 2017,
deed de Commissie een voorstel voor een specifieke rechtsgrondslag en een begroting van
ongeveer 340 miljoen EUR voor dit initiatief.
Er werden meer beleidsinitiatieven gestart voor andere groepen die door de crisis zijn getroffen.
In februari 2016 heeft de Raad zijn goedkeuring gehecht aan het voorstel van de Commissie voor
een aanbeveling betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt. Centraal
in deze aanbeveling staan de inschrijving bij een arbeidsbureau, een individuele grondige
beoordeling en een re-integratieovereenkomst. Net als in het geval van de jongerengarantie, zal
er een monitoringsysteem worden opgezet.
De nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa, die door de Commissie in juni 2016 is
vastgesteld, is erop gericht burgers uit te rusten met vaardigheden die relevant zijn voor de
arbeidsmarkt. Activiteiten die tot nu toe in het kader van deze agenda zijn ondernomen, omvatten
de aanbeveling van de Raad van 19 december 2016 tot invoering van bijscholingstrajecten voor
volwassenen, de herziening van het Europees kwalificatiekader die in mei 2017 is aangenomen
door de Raad en een voorstel van de Commissie voor een besluit van het Europees Parlement
en de Raad over de herziening van het Europass-kader (oktober 2016), evenals een EU-
vaardigheidsprofiel voor onderdanen uit derde landen (juni 2017).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/nl/FTU_5.10.2.pdf
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DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

De rol van het Parlement op dit gebied heeft zich geleidelijk ontwikkeld. Sinds de
inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam dient het Parlement te worden geraadpleegd
over de werkgelegenheidsrichtsnoeren voordat deze door de Raad worden vastgesteld. Daarbij
heeft de open coördinatiemethode niet alleen de rol van het Europees Parlement vergroot maar
ook die van de nationale parlementen, die betrokken dienen te worden bij het formuleren en
verwezenlijken van de nationale doelstellingen.
Resoluties en andere bijdragen weerspiegelen het feit dat het Parlement werkgelegenheid en
sociale integratie beschouwt als een van de belangrijkste prioriteiten van de EU en van mening
is dat de EU en de lidstaten hun krachten moeten bundelen.
Tijdens de Intergouvernementele Conferentie van 1996 heeft het Parlement erop aangedrongen
dat in het Verdrag van Amsterdam een specifieke titel inzake werkgelegenheid zou worden
opgenomen.
Het Parlement heeft de Europa 2020-strategie zijn nadrukkelijke steun verleend. Een
aantal initiatieven ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid komt voort uit voorstellen
van het Parlement tot concrete, praktische maatregelen, zoals de EU-jongerengarantie en
minimumnormen voor stages. Sinds 2010 steunt het Europees Parlement uitdrukkelijk de
oprichting van de jongerengarantieregeling en houdt het toezicht op de uitvoering ervan. In zijn
resolutie van 17 juli 2014 riep het Europees Parlement op tot de invoering van een Europees
wettelijk kader, met minimumnormen voor de tenuitvoerlegging van de jongerengarantie,
waaronder met betrekking tot de kwaliteit van stages, die ook gelden voor jongeren tussen 25 en
30 jaar. Met betrekking tot het Europees Solidariteitskorps heeft het Parlement in zijn resolutie
van 6 april 2017 de Commissie verzocht om in haar toekomstig wetsvoorstel inzake het Europees
Solidariteitskorps een duidelijke beschrijving op te nemen van de budgettaire regelingen om
zo te voorkomen dat er negatieve gevolgen ontstaan voor bestaande EU-programma's die zijn
gericht op jongeren. Voorts heeft het Parlement in zijn resolutie van 29 oktober 2015 de
in de aanbeveling over langdurige werkloosheid gevolgde benadering ondersteund. De door
het Parlement verrichte intensieve werkzaamheden inzake de ontwikkeling van vaardigheden
hebben invloed gehad op de agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa die de Commissie
in juni 2016 heeft bekendgemaakt. Deze werkzaamheden omvatten: de resolutie van het
Europees Parlement van 10 september 2015 over de totstandbrenging van een concurrerende
arbeidsmarkt voor de 21ste eeuw: het afstemmen van vaardigheden en kwalificaties op vraag
en werkgelegenheid en zijn resolutie van 19 januari 2016 over op vaardigheden gerichte
beleidsmaatregelen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
Susanne Kraatz
06/2017
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