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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie economische en monetaire zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat, overeenkomstig artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, de Unie zich inzet "voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis 

van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale 

markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige 

werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming"; 

overwegende dat het van essentieel belang is om de sociale dimensie van economische 

governance op de diverse niveaus van de Unie te waarborgen, zoals vastgelegd in artikel 9 

VWEU; overwegende dat het Europees Parlement in zijn resolutie van 1 december 2011 

over het Europees Semester voor economische beleidscoördinatie stelde dat "elke 

vernieuwing of opwaardering wat de organisatie en het besluitvormingsproces binnen de 

Raad en/of de Commissie betreft, hand in hand moet gaan met meer democratische 

legitimiteit en een behoorlijke verantwoordingsplicht bij het Europees Parlement"; 

1. onderstreept dat ernaar moet worden gestreefd van het kader voor economische 

governance van de Europese Unie een sturend instrument te maken om grote economische 

onevenwichtigheden te corrigeren, met inbegrip van de werkloosheidspercentages, die 

hebben geleid tot aanzienlijke dalingen van de groei en een toenemende ongelijkheid, en 

die de Europese economie in gevaar hebben gebracht; herinnert eraan dat de totale schuld 

van de EU-28 is gedaald van 4,5 % van het bbp in 2011 tot naar verwachting circa 3 % 

van het bbp in 2014; herinnert er echter aan dat het economische evenwicht in de gehele 

cyclus zou moeten leiden tot een doeltreffendere verhoging van de intelligente, duurzame 

en inclusieve groei, die in de afgelopen jaren bescheiden is gebleven en is gestagneerd, en 

die naar verwachting onder de 1,5% zal blijven volgens de groeiprognoses van het bbp 

van de EU; wijst erop dat maatregelen ter waarborging van een duurzame en inclusieve 

groei tevens gericht  moeten zijn op een doeltreffendere verwezenlijking en bevordering 

van de doelstellingen van de EU 2020-strategie inzake werkgelegenheid en armoede, 

omdat de vooruitgang ontoereikend is geweest; 

2. stemt in met de opmerking van commissaris Thyssen dat landen die voorzien in 

hoogwaardige banen, betere sociale bescherming en investeringen in menselijk kapitaal 

beter bestand zijn tegen economische crises; verzoekt de Commissie dit standpunt naar 

voren te brengen in alle beleidsmaatregelen in het kader van het Europees semester en in 

alle landenspecifieke aanbevelingen; 

3. is ingenomen met de evaluatie van de doeltreffendheid van dit kader met de bedoeling na 

te gaan of de de lidstaten en de Commissie de governanceregels doeltreffend en uniform 

toepassen; stelt voor dat de evaluatie de gelegenheid voor een gedachtewisseling biedt, 

vooral met de bevoegde commissies van het Europees Parlement, over de werkingsregels 

en de manieren waarop het kader doeltreffender, socialer en democratischer kan worden 

gemaakt, met name ten aanzien van de verwezenlijking van de EU 2020-doelstellingen; is 

van mening dat de evaluatie maatregelen moet omvatten die het vertrouwen in de 

economie vergroten als een voorwaarde voor particuliere investeringen, die op hun beurt 
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de voornaamste drijvende kracht zijn achter het scheppen van banen; 

4. onderstreept dat solidariteit de kernwaarde is waarop de Europese Unie en het EU-kader 

voor economische governance gebaseerd zijn; is van mening dat deze evaluatie moet 

worden aangegrepen om het kader voor economische governance verder te verbeteren, 

onder andere met het oog op een betere coördinatie met het Europees sociaal acquis en de 

verbetering van de Europese sociale governance ten einde de werkloosheid, armoede en 

sociale uitsluiting terug te dringen; benadrukt in dit verband het belang van een beter 

systeem van coördinatie voor de gehele eurozone; 

5. dringt erop aan dat het Europees semester doeltreffender wordt bij het voorkomen van 

crises door bij te dragen tot de coördinatie van het economisch en sociaal beleid van de 

lidstaten en hun beleid voor het scheppen van betere en duurzamere banen en voor het 

stimuleren van de groei;  is in dit verband verheugd over het voorstel van de Commissie 

om haar optreden toe te spitsen, niet alleen op de budgettaire verantwoordelijkheid, maar 

ook op investeringen - in het bijzonder sociale investeringen om het scheppen van 

duurzame banen te ondersteunen, om voor meer sociale samenhang en gendergelijkheid te 

zorgen en om de armoede te bestrijden - en op structurele hervormingen ten einde de 

hervorming van de markteconomie koppelen aan de sociale vooruitgang; herinnert eraan 

dat het Parlement herhaaldelijk heeft verklaard dat de voorgestelde structurele 

hervormingen ambitieus, economisch doeltreffend en sociaal verantwoord moeten zijn; 

6. onderstreept het feit dat een evenwicht tussen het werkgelegenheidsbeleid en het 

economische beleid, overeenkomstig de artikelen 121 en 148 VWEU, noodzakelijk is 

voor een positieve ontwikkeling van de EU; herinnert eraan dat, om te voldoen aan de in 

artikel 9 VWEU uiteengezette doelstellingen, evenveel aandacht moet worden besteed aan 

het economisch beleid, het sociaal beleid en het werkgelegenheidsbeleid, en onderstreept 

derhalve de noodzaak om economische en sociale onevenwichtigheden te voorkomen en 

aldus voor een volledig coherent overheidsbeleid te zorgen; dringt in dit verband erop aan 

evenveel aandacht aan economische vrijheden en sociale en burgerrechten te besteden, 

overeenkomstig de EU-Verdragen; 

7. pleit ervoor om de economische en sociale samenhang te vergroten door het Europees 

Sociaal Fonds en het Cohesiefonds te versterken, ten einde banen met rechten te vrijwaren 

en te creëren door maatregelen te steunen ter bestrijding van de werkloosheid en armoede; 

8. onderstreept de noodzaak van een betere samenwerking tussen de aan de Raad 

werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken en de Raad 

economische en financiële zaken verwante organisaties, en stelt derhalve voor om 

gezamenlijke bijeenkomsten van de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, 

volksgezondheid en consumentenzaken en de Raad economische en financiële zaken te 

organiseren om gecoördineerde sociale en economische beleidsmaatregelen te bevorderen 

die gericht zijn op het concurrentievermogen, het scheppen van betere en duurzame 

banen, het bestrijden van de werkloosheid en het terugdringen van ongelijkheid, armoede 

en sociale uitsluiting ten einde de inclusieve groei in Europa te bevorderen; 

9. onderstreept dat het scorebord van sociale indicatoren in het rapport over het 

waarschuwingsmechanisme belangrijk is om in een vroeg stadium de sociale weerslag te 

herkennen van maatregelen die dienen om de macro-economische onevenwichtigheden te 
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corrigeren; doet een beroep op de Commissie om de reikwijdte en doeltreffendheid 

hiervan te evalueren; moedigt de Commissie ertoe aan om evenveel rekening te houden 

met sociale overwegingen als met economische overwegingen, maar ook om bij het 

ontwikkelen van landenspecifieke aanbevelingen en het evalueren van de 

tenuitvoerlegging ervan in de lidstaten aandacht te besteden aan betere en duurzame 

banen, werkgelegenheid op de lange termijn en voor jongeren, armoede onder kinderen en 

de bijzonder sociale situatie in elke lidstaat; doet een beroep op de lidstaten om de sociale 

indicatoren als een mechanisme voor vroegtijdige waarschuwing te gebruiken ten einde 

toekomstige sociale en economische recessies te voorkomen; 

10. benadrukt dat het waarschuwingsmechanisme een signaal moet afgeven bij buitensporige 

ongelijkheid, omdat deze samenlevingen destabiliseert en een bedreiging vormt voor de 

cohesie en de economische prestaties; onderstreept dat een toename van de ongelijkheid, 

zoals die zich in de EU voordoet en gestaafd wordt door de landenverslagen in het kader 

van het Europees semester, ernstige risico's voor de democratie inhoudt; wijst op de 

waarschuwing van het IMF en de IAO dat een verdere toename van de ongelijkheid in de 

EU onze samenlevingen zou kunnen ontwrichten; 

11. verzoekt de lidstaten om de landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te leggen om de 

duurzame groei dankzij betere, duurzame banen en sociale cohesie te ondersteunen en om 

voortgang te boeken op weg naar de Europa 2020-doelstellingen; verzoekt de Commissie 

om aan het Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie voor te leggen van de voortgang 

die bij de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen wordt geboekt en de 

weerslag ervan op de schulden en tekorten van de lidstaten en op de sociale indicatoren; 

wijst erop dat de evaluatie moet worden opgenomen als bijlage bij het jaarlijkse verslag 

over de groei; 

12. herinnert de Commissie eraan dat, hoewel de lonen worden gezien als een belangrijk 

onderdeel van het oplossen van de macro-economische onevenwichtigheden, deze niet 

slechts een instrument van economische aanpassing zijn, maar bovenal het inkomen 

vormen waarvan de werknemers moeten leven; doet, in het kader van de evaluatie van de 

tenuitvoerlegging van de aanbevelingen, een beroep op de Commissie om een 

effectbeoordeling uit te voeren, opdat de aanbevelingen op loongebied de armoede onder 

werkenden en de loonongelijkheid binnen de lidstaten niet vergroten en opdat de lidstaten 

worden aangemoedigd de belastingdruk van arbeid weg te nemen ten einde de groei te 

stimuleren en de werkgelegenheidspercentages op te trekken;  moedigt de lidstaten aan 

om minimumloonstelsels te overwegen overeenkomstig de gebruiken en tradities van elke 

lidstaat en om de aanbeveling van de Raad van 24 juni 1992 te volgen inzake 

gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de 

stelsels van sociale bescherming; 

13. verzoekt de Commissie om in samenwerking met de EIB, rekening houdend met de 

specifieke kenmerken van de verschillende regio's, criteria vast te leggen die kmo's - die 

meer dan 80% van de banen in de EU hebben gecreëerd en de drijvende kracht zijn achter 

duurzame en inclusieve groei en het scheppen van werkgelegenheid - toegang verlenen tot 

financieringen in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen, in 

combinatie met het Europees Investeringsfonds; wijst erop dat, indien de selectiecriteria 

voor projecten samen met de deelnamevereisten zo snel mogelijk worden vastgelegd, 
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acties kunnen worden voorbereid en beter kunnen worden gecoördineerd, ook door de 

kmo's; onderstreept dat het voor de aanvaarding door het publiek van het kader voor 

economische governance belangrijk is dat de economische groei wordt gestimuleerd en 

nieuwe banen, vooral voor jongeren, worden gecreëerd; verzoekt de Commissie derhalve 

om maatregelen te nemen die het vertrouwen in de economie doen toenemen en het 

ondernemingsklimaat verbeteren, met bijzondere aandacht voor kmo's, en die de 

bureaucratie met handhaving van dezelfde niveaus van sociale bescherming terugdringen 

en de toegang tot financiering verbeteren; 

14. herinnert eraan dat bij het concipiëren en doorvoeren van structurele hervormingen een 

toereikend niveau van sociale bescherming moet worden gehandhaafd - waarbij 

tegelijkertijd de bevoegdheden, sociale en arbeidsnormen en werknemersrechten in de 

lidstaten, de kwaliteit van de werkgelegenheid en betere en duurzame banen worden 

gerespecteerd - als een middel om te zorgen voor sociale samenhang, 

concurrentievermogen en weerstandsvermogen tegen economische en financiële crises; 

moedigt de lidstaten aan om optimale praktijken met elkaar te delen en om het wederzijds 

leren en de solidariteit ook op regionaal en lokaal niveau te bevorderen; verzoekt de 

lidstaten, ten einde te streven naar een doeltreffender en gerichter begrotingsbeleid, hun 

arbeidsmarkt en hun socialezekerheidsstelsels, alsmede hun onderwijsstelsels te 

moderniseren; is van mening dat met arbeidsmarkthervormingen interne 

flexibiliteitsmaatregelen moeten worden ingevoerd om de werkgelegenheid in tijden van 

economische ontwrichting te handhaven, de arbeidskwaliteit en  -zekerheid moeten 

worden gewaarborgd bij wisseling van baan, en moet worden gezorgd voor stelsels van 

werkeloosheidsuitkering die gebaseerd zijn op realistische activeringsvereisten welke 

zorgen voor toereikende steun voor ontslagen werknemers en gekoppeld zijn aan een 

herintegratiebeleid volgens de gebruiken en tradities van de lidstaten; wijst erop dat de 

doeltreffende en toenemende integratie van de arbeidsmarkten van de EU een doelstelling 

op de middellange termijn blijft om de sociale vooruitgang en de terugdringing van de 

armoede in een evenwichtige, competitieve omgeving te bevorderen; 

15. dringt er bij de lidstaten op een om de urgente situatie inzake de jeugdwerkloosheid aan te 

pakken, niet alleen door een daadwerkelijke impuls aan de reële economie (middels 

stimulering van de vraag en de levering van goederen en diensten) en de arbeidsmarkt te 

geven, maar ook door op doeltreffende en gerichte wijze het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief ten uitvoer te leggen;  doet een beroep op de lidstaten 

om alle beschikbare middelen in te zetten, met name via investeringen in menselijk 

kapitaal, vooral in het onderwijs en de beroepsopleiding, om de jeugdwerkgelegenheid te 

ondersteunen dankzij een betere afstemming tussen vaardigheden en banen; 

16. moedigt de lidstaten aan om, in het licht van de vergrijzende bevolking en de 

hervormingen van de pensioenstelsels, voorrang te geven aan maatregelen ten behoeve 

van oudere werknemers; roept de Commissie op om de criteria voor het gebruik van EU-

middelen voor oudere werknemers vast te leggen en de controle hiervan te intensiveren, 

en meer maatregelen te nemen ter bevordering van werkgelegenheid voor ouderen; 

17. stelt met grote bezorgdheid vast dat de langdurige werkloosheid in de loop van de crisis is 

verdubbeld; merkt voorts op dat deze toename nog sterker was onder laaggeschoolde 

werknemers; verzoekt de Commissie in haar beleid en in haar landenspecifieke 
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aanbevelingen aandacht te besteden aan de bestrijding van de langdurige werkloosheid; 

18. is van mening dat aan de toenemende ongelijkheid in Europa de grootst mogelijke 

aandacht moet worden besteed in het economisch kader van de Unie; is van mening dat 

verdubbeling van de inspanningen voor het scheppen van meer hoogwaardige banen in 

Europa een van de beste manieren is om de toenemende ongelijkheid aan te pakken; 

19. wijst op het tekort aan democratische controle van de procedure van het Europees 

semester; beveelt, met het oog op het versterken van de verantwoordingsplicht inzake het 

kader voor economische governance, het vergroten van de kwaliteit van en de eigen 

inbreng in het proces van het Europees semester en het verkleinen van de groeiende kloof 

tussen de instellingen en de burgers van de EU, aan om het Europees Parlement, de 

nationale parlementen, de maatschappelijke organisaties en de sociale partners meer te 

betrekken bij de economische dialoog tussen de lidstaten en de Commissie, en meer in het 

bijzonder bij het gehele proces van het Europees semester, waarbij ervoor wordt gezorgd 

dat de betrokkenen niet worden geconfronteerd met onnodige administratieve rompslomp 

of kosten; 

20. Beveelt aan dat de Commissie, met het oog op meer transparantie en democratie in het 

proces van het Europees semester en voorafgaand aan de bekendmaking van de jaarlijkse 

groeianalyse, een debat organiseert met vertegenwoordigers van het Europees Parlement 

over de algemene richtlijnen en richtsnoeren van de analyse;   doet een beroep op de 

Europese Raad om niet in te stemmen met de landenspecifieke aanbevelingen zonder 

rekening te houden met het standpunt van het Europees Parlement; 

21. dringt andermaal aan op de sluiting van een interinstitutioneel akkoord om het Parlement 

te betrekken bij de opstelling en goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse en de globale 

richtsnoeren voor het economisch beleid en de werkgelegenheid; 

22. herinnert eraan dat de Commissie en het Europees Parlement de lidstaten hebben verzocht 

hun nationale parlementen en nationale maatschappelijke organisaties te betrekken bij de 

uitwerking van hun nationale hervormingsprogramma's en stabiliteits- en 

convergentieprogramma's; verzoekt de lidstaten om ten minste hun nationale parlementen 

in kennis te stellen van de inhoud van hun nationale hervormingsprogramma's en 

stabiliteits- en convergentieprogramma's, en tevens rekening te houden met de mening van 

de meest representatieve sociale organisaties en het maatschappelijk middenveld; verzoekt 

de lidstaten om de Europese instellingen op  de hoogte te houden van de ontwikkeling van 

deze nationale debatten, indien nodig; 

23. dringt erop aan dat er tussen de bekendmaking van de jaarlijkse groeianalyse en de 

Europese Raad van maart, en voordat de Europese Raad de landenspecifieke 

aanbevelingen  goedkeurt, een debat plaatsvindt tussen de Commissie, de Raad en het 

Europees Parlement in aanwezigheid van de sociale organisaties en het maatschappelijk 

middenveld op Europees niveau; 

24. onderstreept in dit verband de noodzaak van een gunstig klimaat voor 

overheidsinvesteringen, met name gezien de weerslag van de nieuwe ESR 2010-

standaarden voor jaarrekeningen op het investeringsvermogen van bepaalde 

overheidsdiensten; verzoekt derhalve de besluitvorming van de Europese Centrale Bank 
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aan te passen; wijst op de voorstellen om de lidstaten actief te betrekken bij de uitvoering 

van het plan-Juncker;  verzoekt de lidstaten bij het opstellen van hun begroting speciale 

aandacht te besteden aan sociale investeringen, zoals onderwijs en een leven lang leren, en 

aan het creëren van banen en het stimuleren van het ondernemerschap; verzoekt de 

Commissie om in dit verband de mogelijkheid te bestuderen van grote 

begrotingsflexibiliteit binnen de regels van het kader voor economische governance, 

vooral in tijden van ernstige economische en financiële crises; 

25. wijst op de analytische nota "Voorbereiding van de volgende stappen met het oog op een 

betere economische governance in de eurozone", die door de vier voorzitters is 

voorgelegd; verzoekt de voorzitters van de vier instellingen een ambitieuze routekaart 

voor te leggen met de wettelijke en institutionele stappen die nodig zijn om een optimale 

toekomst voor de eurozone, de EU en haar burgers tot stand te brengen; onderstreept dat 

het Parlement zijn volledige rol moet vervullen bij de aanstaande discussies en 

besluitvorming via een door de plenaire vergadering aan te nemen resolutie die de basis 

moet vormen voor de bijdrage van de Voorzitter aan de routekaart;  
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