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Ontwerpresolutie (artikel 181, lid 3, van het Reglement) ter vervanging van de niet-
wetgevingsontwerpresolutie A9-0016/2019

Resolutie van het Europees Parlement over het werkgelegenheids- en sociaal beleid in 
het eurogebied

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de arbeidsparticipatie in de eurozone toeneemt (73,5 % in het laatste 
kwartaal van 2018), maar dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de lidstaten; 
overwegende dat de jeugdwerkloosheid en langdurige werkloosheid nog steeds 
onaanvaardbaar hoog zijn;

B. overwegende dat de Europa 2020-strategie gefaald heeft, aangezien de doelstelling 
ervan nog altijd lang niet is bereikt;

C. overwegende dat het van cruciaal belang is om meer te investeren in sommige lidstaten, 
met als doel de reële economie te stimuleren en ervoor te zorgen dat deze lidstaten hun 
burgers hoogwaardige openbare en sociale diensten kunnen bieden, met name op het 
gebied van onderwijs, pensioenen en gezondheidszorg;

1. onderstreept dat de Commissie en haar propagandastrategieën, zoals Europa 2020, 
volledig hebben gefaald bij de aanpak van de werkloosheidscrisis;

2. wijst erop dat er talrijke verschillen bestaan tussen de arbeidsmarkten van de lidstaten, 
en zelfs tussen de arbeidsmarkten in bepaalde regio’s van de lidstaten, op vele manieren 
verschillen, onder meer voor wat het arbeidsmarktkader betreft, en merkt op dat deze 
kaders in de loop van de geschiedenis specifieke regionale en nationale kenmerken 
hebben ontwikkeld die nauw samenhangen met de eigenschappen van de plaatselijke 
socialebeschermingsstelsels; wijst er voorts op dat het van deze uiteenlopende 
arbeidsmarktkaders afhangt welke maatregelen er op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau worden genomen om de werkgelegenheid bij de verschillende 
bevolkingsgroepen te bevorderen en de werkloosheid te verminderen;
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3. onderstreept dat initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid 
moeten uitgaan van de lidstaten; herinnert eraan dat het uitsluitend aan de lidstaten is 
om te beslissen welke binnenlandse beleidsmaatregelen zij nemen om jongeren te 
helpen hoogwaardige banen te vinden; benadrukt dat de lidstaten het recht moeten 
hebben om in hun arbeidsmarktbeleid voorrang te geven aan hun eigen burgers boven 
burgers uit derde landen;

4. vraagt met klem dat de Commissie geen onevenwichtige, in de hele EU geldende 
beleidsvoorschriften meer uitvaardigt, zodat de lidstaten in staat zijn om op nationaal 
niveau maatregelen te nemen die effectief inspelen op de specifieke problemen en 
zorgen van hun bevolking;

5. benadrukt dat gemeenschappelijke uitdagingen en doelstellingen niet mogen leiden tot 
een gemeenschappelijk Europees werkgelegenheidsbeleid; is van mening dat het beleid 
inzake de arbeidsmarkt en werkgelegenheid onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
lidstaten moet vallen, en verwerpt bijgevolg de landspecifieke aanbevelingen van de 
Commissie;

6. wijst erop dat het niveau van de jeugdwerkloosheid in verscheidene lidstaten nog altijd 
heel hoog is; is van mening dat de financiële instrumenten van de EU op dit vlak niet 
efficiënt zijn en slechts beperkte resultaten hebben opgeleverd; is van mening dat de 
massale jeugdwerkloosheid in bepaalde landen en regio’s diverse oorzaken heeft, 
waarvan de Economische en Monetaire Unie er één is, en alleen kan worden aangepakt 
met nationaal beleid dat de juiste stimulansen creëert;

7. wijst op de vergrijzing van de Europese bevolking; merkt op dat de tewerkstelling van 
mensen ouder dan 50 moet worden vergroot, door op verschillende terreinen 
stimulansen voor bedrijven te creëren en door toegang te bieden tot mogelijkheden voor 
permanente educatie;

8. moedigt de lidstaten ertoe aan maatregelen te nemen om personen met een handicap 
verder te integreren in de arbeidsmarkt;

9. merkt op dat de digitalisering zowel kansen als risico’s met zich meebrengt; 
onderstreept dat er als gevolg van technologische veranderingen meer vraag is naar 
mensen met de relevante vaardigheden; moedigt de lidstaten ertoe aan het kader voor 
het verstrekken van uitgebreide opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden te 
verbeteren en tegelijkertijd de ambachtelijke sector en micro-ondernemingen te 
beschermen; merkt op dat het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten een van de 
grootste problemen vormt voor kleine en middelgrote ondernemingen in de eurozone; 
merkt op een gebrek aan geschoolde werknemers in sommige landen het gevolg is van 
een gebrek aan arbeidskrachten in het algemeen, maar in andere landen te wijten is aan 
een structureel onevenwicht tussen de beschikbare arbeidskrachten en de werkelijke 
behoeften van ondernemingen; spoort de lidstaten ertoe aan hun onderwijs- en 
opleidingsstelsels te hervormen met het oog op de ontwikkeling van de vaardigheden en 
competenties die nodig zijn om aan de behoeften van de arbeidsmarkt te voldoen;

10. benadrukt dat sociaal beleid en sociale bescherming een exclusieve bevoegdheid van de 
lidstaten moeten zijn en blijven; verzet zich tegen alle pogingen om het sociaal beleid 
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en de socialebeschermingsstelsels van de lidstaten op verschillende vlakken te 
standaardiseren; verwerpt het voorstel voor een Europees systeem van herverzekering 
van werkloosheidsuitkeringen, aangezien een dergelijk systeem een verdere stap zou 
vormen in de richting van een transferunie; is van mening dat een dergelijk systeem 
geen oplossing zou bieden voor de structurele nationale of regionale 
arbeidsmarktproblemen, die immers permanent van aard zijn en het gevolg zijn van 
verkeerd beleid;

11. stelt vast dat de armoede afneemt maar nog altijd onacceptabel hoog is; benadrukt dat 
het scheppen van fatsoenlijke banen de beste manier is om armoede te bestrijden; 
onderstreept dat kinderarmoede veel verschillende oorzaken heeft en dat relevante 
kwesties zoals gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, voeding en huisvesting 
onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen; spoort de 
lidstaten ertoe aan om de bestrijding van kinderarmoede als een prioriteit te 
beschouwen;

12. moedigt de lidstaten ertoe aan ervoor te zorgen dat werknemers een loon ontvangen dat 
hen in staat stelt om in hun eigen land een menswaardig leven te leiden; herinnert er in 
dit verband aan dat om het even welk besluit over de vaststelling van minimumlonen 
een prerogatief van de lidstaten is;

13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Or. en


