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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. beklemtoont dat de begroting voor 2015 een sleutelrol moet vervullen bij het vergroten 

van de bijdrage van de Unie aan het tot stand brengen van groei en werkgelegenheid, met 

speciale aandacht voor het creëren van banen om de niet aflatende jeugdwerkloosheid in 

de Unie aan te pakken; 

2. neemt kennis van de door de Commissie en de Raad voorgestelde algemene verhoging per 

jaar van de kredieten van rubriek 1 – Slimme en inclusieve groei; neemt verder kennis van 

de proportioneel nog omvangrijkere verhogingen van rubriek 1a – Concurrentievermogen 

voor groei en werkgelegenheid; 

3. wijst erop dat volgens het voorstel van de Commissie de vastleggingskredieten in rubriek 

1b – Economische, sociale en territoriale samenhang verhoogd moeten worden zover als 

de marge toelaat; betreurt echter de verlaging van de betalingskredieten in deze rubriek, 

nog verergerd door de verlagingen die de Raad voorstelt;  

4. is er stellig van overtuigd dat de EU-financiering, met name uit hoofde van het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, niet gebruikt mag worden om nationale maatregelen 

te subsidiëren, maar moet dienen als bijkomende steun voor jongeren, ter aanvulling en 

versterking van nationale programma's; 

5. is van mening dat EU-financiering besteed moet worden op gebieden die ondersteuning 

bieden aan kmo's en micro-ondernemingen en de groei van het bedrijfsleven stimuleren; 

wijst er tevens op dat met name kleine ondernemingen gebaat zijn bij minder nationale 

regelgeving; is van mening dat programma's van de EU niet mogen leiden tot uitstel van 

de nodige nationale structurele hervormingen; 

6. spoort de Commissie aan zorg te dragen voor een snelle betaling van de nog openstaande 

claims in het kader van de voltooiing van de programma's van het Europees Sociaal 

Fonds, teneinde te waarborgen dat de kredieten voor 2015 gebruikt worden voor het 

financieren van nieuwe ESF-projecten en te voorkomen dat de achterstand een 

ontmoedigend effect heeft op de nationale prefinanciering van nieuwe acties in de 

lidstaten; 

7. benadrukt het belang van afdoende middelen en een goed begrotingsbeheer van de 

programma's gefinancierd uit hoofde van het meerjarig financieel kader 2014-2020, die 

gericht zijn op de aanpak van werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting, zoals het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Europees Fonds voor aanpassing aan de 

globalisering (EFG), de verschillende onderdelen van het programma voor 

werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), en het Fonds voor Europese hulp aan de 

meest behoeftigen, waarbij bij laatstgenoemd fonds rekening moet worden gehouden met 

de kredieten zoals goedgekeurd met gewijzigde begroting 3/2014; 

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten volledig gebruik te maken van de financiële 
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middelen die opzij gezet zijn voor steun voor jonge werklozen; herinnert aan het politieke 

akkoord in verband met het meerjarig financieel kader 2014-2020 betreffende het naar 

voren halen ('frontloading') van de financiële middelen in het kader van het Youth 

Employment Initiative, alsook van de overeenkomstige bedragen van het Europees 

Sociaal Fonds, teneinde de noodzakelijke hulp ter beschikking te kunnen stellen in de 

eerste jaren van de programmeringsperiode; stelt met tevredenheid vast dat de Commissie 

en de Raad zich bij hun voorstellen aan dit akkoord houden; spreekt zijn bezorgdheid uit 

over de absorptiecapaciteit van sommige lidstaten voor wat betreft het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; herinnert eraan dat overeenkomstig Verordening 

(EU, Euratom) nr. 1311/20131 de marges die beschikbaar blijven onder de MFK-maxima 

voor vastleggingskredieten voor de jaren 2014-2017 een overkoepelende MFK-marge 

voor vastleggingen vormen, die beschikbaar worden gesteld boven de maxima die in het 

MFK zijn vastgesteld voor de jaren 2016 tot en met 2020 voor beleidsdoelstellingen met 

betrekking tot groei en werkgelegenheid, in het bijzonder voor het aanpakken van de 

jeugdwerkloosheid; 

9. benadrukt het feit dat het voor de tenuitvoerlegging van doeltreffende en duurzame 

wijzigingen op de arbeidsmarkt noodzakelijk is om te zorgen voor gunstige voorwaarden 

voor het opzetten en ontwikkelen van kmo's, die goed zijn voor 65% van de 

werkgelegenheid in de EU, en roept de Commissie en de lidstaten daarom op een 

doeltreffende financiering te waarborgen van de programma's ter ondersteuning van 

kmo's, met specifieke aandacht voor ondernemingen van de sociale economie, sociaal 

ondernemerschap en starters; 

10. roept de Commissie op om zonder uitstel haar goedkeuring te hechten aan operationele 

FEHB-programma's, opgezet door de lidstaten, en om gedelegeerde en 

uitvoeringshandelingen te presenteren in het kader van het FEHB; 

11. roept op tot een verhoging van de financiering van EURES, aangezien dit instrument een 

belangrijke rol speelt voor de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en aldus kan 

bijdragen aan de bestrijding van de werkloosheid in Europa; 

12. stelt voor een proefproject te starten met betrekking tot een e-kaart voor Europese 

werknemers, teneinde onderzoek te doen naar de voordelen van de introductie en - in 

voorkomend geval - de terbeschikkingstelling van een namaakbestendig Europees 

elektronisch document met de socialezekerheidsgegevens van de houder/werknemer; wijst 

erop dat deze kaart een ander doel heeft dan de Europese ziekteverzekeringskaart en daar 

niet mee moet worden verward; verzoekt de Commissie een vergelijkende analyse uit te 

voeren van de verschillende socialezekerheidsstelsels binnen de EU-28, die moet dienen 

als basis voor het proefproject en voor de verwerving van de nodige kennis voor de 

uitvoering van het proefproject; 

13. stelt voor een proefproject te starten met betrekking tot brandstof-/energie-armoede, 

teneinde inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de financieel-economische crisis op 

energie-armoede in de Unie, en in het kader van dit project in het bijzonder aandacht te 

besteden aan die lidstaten waar dit onderwerp nog niet is onderzocht en/of waar tot nu toe 

                                                 
1  Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het 

meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884). 
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desbetreffende geen beleidsmaatregelen zijn getroffen;  

14. stelt voor een voorbereidende actie te ontwikkelen getiteld 'Naar een asbestvrije werkplek 

in de Europese Unie', als instrument voor het opsporen en registreren van asbesthoudende 

materialen, in overeenstemming met artikel 11 van Richtlijn 2009/148/EG van het 

Europees Parlement en de Raad1, en een routekaart te maken voor een volledige eliminatie 

van asbest op alle werkplekken, en tegelijkertijd het publiek bewust te maken van het 

risico en de noodzaak van actie ook op het niveau van de werkplek; wijst erop dat de actie 

input moet opleveren voor een toekomstgerichte strategie voor het uitbannen van alle 

vormen van asbest en alle wijzen van gebruik van asbestvezels, met inbegrip van passende 

regels voor uitvoer in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad2 en rekening houdend met het beginsel van nabijheid, als 

vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad3 , aangezien 

asbest nog altijd de oorzaak is van een groot aantal aandoeningen in verband met de 

blootstelling aan asbestvezels; 

15. stelt voor een voorbereidende actie starten ter ondersteuning van de actieve integratie van 

kansarme migranten, met het oog op het evalueren van de voordelen en het onderzoeken 

van de mogelijkheid van het oprichten van lokale centra voor sociale en economische 

integratie. 

                                                 
1  Richtlijn 2009/148/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende de 

bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk (PB L 330 van 

16.12.2009, blz. 28). 
2  Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende 

de overbrenging van afvalstoffen (PB L 190 van 12.7.2006, blz. 1). 
3  Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake 

afvalstoffen, ( PB L 312 van, 22.11.2008, blz. 3). 
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