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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat een doeltreffende en zorgvuldig overwogen versterking van het 
werkgelegenheidsbeleid, met inachtneming van de demografische en 
automatiseringsuitdagingen en vergezeld van goed gerichte investeringsstrategieën en een 
verantwoord begrotingsbeleid, een belangrijke voorwaarde blijft voor duurzame groei, wat 
de belangrijkste factor is voor kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en het stimuleren 
van opwaartse sociale convergentie;

2. benadrukt dat de begroting 2020 moet bijdragen aan de verwezenlijking van de Europa 
2020-doelstellingen op sociaal gebied en op het gebied van werkgelegenheid, die wat 
arbeidsparticipatie betreft haalbaar lijken te zijn, maar lang niet bereikt dreigen te worden 
wanneer het gaat om de doelstelling om het aantal mensen dat risico loopt op armoede of 
sociale uitsluiting te verminderen; benadrukt in dit verband de noodzaak van alomvattende 
beleidshervormingen en geïntegreerde benaderingen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, de langdurige werkloosheid en de vaak verwaarloosde kwestie van de 
inzetbaarheid van ouderen;

3. erkent de cruciale rol van het Europees Sociaal Fonds (ESF), de jongerengarantie, het 
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), het programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (FEAD); benadrukt in dit verband dat de activiteiten die op deze 
gebieden worden uitgevoerd, altijd moeten resulteren in strategische maatregelen met 
duidelijk omschreven doelstellingen en streefcijfers, en dat efficiëntie en doeltreffendheid 
van de uitgaven even belangrijk zijn als de totale begrotingsplafonds;

4. neemt kennis van de komende rationalisering van het huidige ESF, het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het FEAD, het EaSI en het EU-
gezondheidsprogramma onder ESF+ vanaf 2021; verzoekt de Commissie financiële 
informatie zodanig te presenteren dat deze kan worden vergeleken met de informatie over 
prestaties; spreekt zijn bezorgdheid uit over de aanzienlijke daling (met 5 miljoen EUR) 
die de Raad heeft voorgesteld voor de Progress-pijler van het EaSI; benadrukt in dit 
verband dat alle wetgevings- en begrotingsherzieningen moeten zijn gebaseerd op bewijs 
en inzicht in de effecten ervan, en in overeenstemming moeten zijn met de agenda voor 
betere regelgeving en gerelateerde aanbevelingen van de Europese Rekenkamer;

5. benadrukt dat het in de context van de huidige budgettaire beperkingen van cruciaal belang 
zal zijn om optimaal gebruik te maken van de algemene begroting voor 2020, met inbegrip 
van toekomstige beleidsmaatregelen inzake vaardigheden en maatregelen om de 
arbeidsmarkttransitie te ondersteunen en een verbeterde afstemming op demografische 
veranderingen te verzekeren, met name door een betere integratie van potentieel kwetsbare 
en kansarme groepen op de arbeidsmarkt;

6. benadrukt het belang van begrotingsverantwoordingsplicht en prioritering bij het 
waarborgen van daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de burgers van de Unie, met 
inbegrip van een sterkere nadruk op empirisch onderbouwde beleidsvorming en bijzondere 
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aandacht voor sociale, regionale en territoriale verschillen;

7. is ingenomen met de beleidsontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken tijdens de 8e zittingsperiode, maar benadrukt dat toereikende en tijdige financiering 
van de beleidsinitiatieven nodig is om een goede werking te verzekeren;

8. benadrukt dat de agentschappen een belangrijke bijdrage leveren bij het aanpakken van een 
breed scala aan werkgelegenheids- en sociale vraagstukken en bij de verzameling van 
gegevens; benadrukt dat zij steeds meer taken krijgen en dat zij daarom over de nodige 
middelen moeten beschikken; roept daarom op tot een grondige beoordeling van de nieuwe 
taken die aan de agentschappen worden toegewezen en van hun algemene prestaties, om 
toereikende en efficiënte begrotingstoewijzingen te verzekeren;

9. herhaalt dat proefprojecten en voorbereidende acties uiterst nuttige instrumenten zijn voor 
het initiëren van nieuwe activiteiten en maatregelen op het gebied van werkgelegenheid en 
sociale inclusie, en dat zij ingezet kunnen worden om gegevens en bewijsmateriaal te 
verzamelen, teneinde het toekomstige werkgelegenheidsbeleid van de Unie te verbeteren;

10. herinnert eraan dat het van het grootste belang is dat het Parlement regelmatig door de 
Commissie wordt geïnformeerd over de verschillende stadia van de uitvoering van de 
proefprojecten en voorbereidende acties, met inbegrip van een grondige evaluatie van de 
resultaten en de toegevoegde waarde van de projecten voor de Europese burgers.


