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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone
(0000/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 3 en 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 en 349 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, 
de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven1,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name titel IV 
(solidariteit),

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap,

– gezien de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s), met name de 
doelstellingen 1, 3, 4, 5, 8, 10 en 13,

– gezien het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 20152, getiteld “De voltooiing van 
Europa’s Economische en Monetaire Unie”,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 14 mei 2018 over het economisch beleid van 
de eurozone3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 juni 2019 getiteld “Verdieping van 
Europa’s economische en monetaire unie: een balans vier jaar na het verslag van de vijf 
voorzitters – Bijdrage van de Europese Commissie aan de Eurotop op 21 juni 2019” 
(COM(2019)0279),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 juni 2019 getiteld “Europees semester 
2019: landspecifieke aanbevelingen” (COM(2019)0500),

– gezien het voorstel van de Commissie van 27 februari 2019 voor een besluit van de 
Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
(COM(2019)0151), en het desbetreffende standpunt van het Parlement van 4 april 
20194,

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 november 2018 getiteld “Jaarlijkse 
groeianalyse 2019: Voor een sterker Europa bij mondiale onzekerheid” 
(COM(2018)0770),

1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_nl.pdf
3 PB C 179 van 25.5.2018, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0337.
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– gezien het ontwerp van gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de 
Commissie en de Raad van 21 november 2018 bij de mededeling van de Commissie 
over de jaarlijkse groeianalyse 2019 (COM(2017)0761),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 21 november 2018 voor een aanbeveling 
van de Raad over het economisch beleid van de eurozone (COM(2018)0759),

– gezien het verslag van de Commissie van 21 november 2018 getiteld 
“Waarschuwingsmechanismeverslag 2019” (COM(2018)0758),

– gezien de mededeling van de Commissie van 21 november 2018 getiteld 
“Ontwerpbegrotingsplannen 2019: Algemene beoordeling” (COM(2018)0807),

– gezien het voorstel van de Commissie van 22 november 2017 voor een besluit van de 
Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
(COM(2017)0677), en het desbetreffende standpunt van het Parlement van 
19 april 20185,

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2017 inzake de oprichting van een 
Europese pijler van sociale rechten (COM(2017)0250),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2017 getiteld “Een initiatief om 
het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te 
ondersteunen” (COM(2017)0252),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 26 april 2017, getiteld 
“Taking stock of the 2013 Recommendation on “Investing in children: breaking the 
cycle of disadvantage”” (Balans van de aanbeveling uit 2013 “Investeren in kinderen: 
de cyclus van benadeling doorbreken”) (SWD(2017)0258),

– gezien het document “Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019” 
(strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019) van de Commissie, en het 
Europees pact voor gendergelijkheid 2011-2020 en de conclusies daarover van de Raad 
van 7 maart 20116,

– gezien de Barcelona-kinderopvangdoelstellingen van 2002 om in 2010 voor minimaal 
90 % van de kinderen tussen de drie jaar en de leerplichtige leeftijd en voor minstens 
33 % van de kinderen onder de drie jaar voor kinderopvang te zorgen,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 oktober 2016 getiteld “Drie jaar 
jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief” (COM(2016)0646),

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 september 2016 voor een verordening 
van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot 
bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 
(COM(2016)0604),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 getiteld “Stimuleren 

5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0181.
6 PB C 155 van 25.5.2011, blz. 10.
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van Europese investeringen voor banen en groei: naar een tweede fase van het Europees 
Fonds voor strategische investeringen en een nieuw Europees extern investeringsplan” 
(COM(2016)0581),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 juni 2016 getiteld “Een nieuwe agenda 
voor vaardigheden voor Europa – Samenwerken ter versterking van het menselijk 
kapitaal, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het concurrentievermogen” 
(COM(2016)0381),

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juni 2016 getiteld “Een Europese agenda 
voor de deeleconomie” (COM(2016)0356),

– gezien het pakket circulaire economie (Richtlijnen (EU) 2018/8497, 2018/8508, 
2018/8519 en 2018/85210),

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juni 2016 getiteld “Europa investeert 
weer – Balans van het investeringsplan voor Europa en volgende stappen” 
(COM(2016)0359),

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2016 getiteld “Lancering van een 
raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten” (COM(2016)0127) en de 
bijlagen hierbij,

– gezien het witboek van de Commissie van 16 februari 2012 getiteld “Een agenda voor 
adequate, veilige en duurzame pensioenen” (COM(2012)0055),

– gezien de conclusies van de Raad van 7 december 2015 over de bevordering van de 
sociale economie als centrale motor van economische en sociale ontwikkeling in 
Europa,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2019 over het Europees semester voor coördinatie 
van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse 
groeianalyse 201911,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over onderwijs in het digitale tijdperk: 
uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid12,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over het economisch beleid van de 
eurozone13,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over trajecten voor de re-integratie van 
werknemers die herstellen van letsel of ziekte in een hoogwaardige baan14,

7 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 93.
8 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 100.
9 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109.
10 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 141.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0202.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0485.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0432.
14 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0325.
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– gezien zijn resolutie van 16 november 2017 over de bestrijding van ongelijkheid als 
hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren15,

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 2017 over beleid ter garantie van een 
minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden16,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa17,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2017 over een Europese pijler van sociale rechten18,

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief19,

– gezien zijn standpunt van 2 februari 2016 over het voorstel voor een besluit van het 
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de 
intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk20,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2015 over het strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk 2014-202021,

– gezien het verslag van de Commissie van 26 april 2018 getiteld “Pension Adequacy 
Report: Current and future income adequacy in old age in the EU” (verslag over de 
toereikendheid van de pensioenen: huidige en toekomstige toereikendheid van het 
inkomen van ouderen in de EU),

– gezien het verslag van de Commissie van 28 mei 2018 getiteld “The 2018 Ageing 
Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)” 
(het vergrijzingsverslag 2018 met economische en budgettaire projecties voor de EU-
lidstaten (2016-2070)),

– gezien het (herziene) Europees Sociaal Handvest en het Proces van Turijn, dat in 2014 
werd gelanceerd met als doel het verdragsysteem van het Europees Sociaal Handvest 
binnen de Raad van Europa te versterken en het nauwer te laten aansluiten bij het recht 
van de Europese Unie22,

– gezien de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een 
handicap van september 2015 over het initiële verslag van de Europese Unie aan het 
Comité van juni 2014,

– gezien speciaal verslag nr. 5/2017 van de Europese Rekenkamer van maart 2017 
getiteld: “Jeugdwerkloosheid – heeft het EU-beleid een verschil gemaakt? Een evaluatie 
van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”,

15 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 89.
16 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 156.
17 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
18 PB C 242 van 10.7.2018, blz. 24.
19 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 93.
20 PB C 35 van 31.1.2018, blz. 157.
21 PB C 366 van 27.10.2017, blz. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
(A9-0000/2019),

A. overwegende dat de arbeidsmarktomstandigheden in de EU blijven verbeteren; 
overwegende dat de arbeidsparticipatiegraad verder is gestegen en in het laatste 
kwartaal van 2018 een recordhoogte van 73,5 % bereikte, wat overeenkomt met 
240,7 miljoen mensen met een baan; overwegende dat er tussen de lidstaten nog altijd 
verschillen zijn wat betreft arbeidsparticipatie; overwegende dat de 
arbeidsparticipatiegraad steeds minder snel stijgt en er verwacht wordt dat deze trend 
zich zal doorzetten; overwegende dat de arbeidsparticipatiegraad, als deze 
ontwikkelingen zich doorzetten, in 2020 op 74,3 % zal liggen;

B. overwegende dat de arbeidsparticipatie onder werkenden boven de 55 jaar sterk is 
gestegen;

C. overwegende dat de arbeidsparticipatiekloof tussen mannen en vrouwen in 2018 11,6 % 
procentpunten bedroeg; overwegende dat dit verschil de laatste jaren niet veel kleiner is 
geworden;

D. overwegende dat het totale aantal gewerkte uren sinds 2013 langzaam maar zeker 
toeneemt; overwegende dat het aandeel permanente en voltijdse werknemers blijft 
toenemen, terwijl het aandeel parttimewerkers afneemt;

E. overwegende dat de werkloosheidsgraad in de eurozone onder alle leeftijdsgroepen en 
onder zowel mannen als vrouwen is gedaald; overwegende dat er tussen de lidstaten nog 
altijd grote verschillen bestaan wat betreft de werkloosheidscijfers; overwegende dat de 
jeugdwerkloosheid nog altijd zeer hoog is; overwegende dat het aantal langdurig 
werklozen weliswaar afneemt, maar nog steeds erg hoog ligt;

F. overwegende dat er nog steeds sprake is van horizontale en verticale 
arbeidsmarktsegmentatie, met negatieve gevolgen voor met name vrouwen, 
laagopgeleiden, jongeren en ouderen, mensen met een handicap, mensen met een 
migratieachtergrond en nationale, taalkundige, etnische en seksuele minderheden;

G. overwegende dat de vacaturegraad blijft stijgen; overwegende dat er een structurele 
discrepantie is tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden en een structureel tekort 
aan vakmensen;

H. overwegende dat de sociale omstandigheden steeds beter worden; overwegende dat veel 
mensen in armoede leven of dreigen in armoede te vervallen, en dat er nog steeds 
mensen zijn die buiten de stelsels van sociale zekerheid vallen en geen toegang hebben 
tot diensten;

I. overwegende dat het bruto besteedbaar inkomen van huishoudens per hoofd van de 
bevolking in 2017 hoger lag dan vóór de crisis in de eurozone; overwegende dat dit niet 
gold voor alle lidstaten;

1. merkt op dat de economische situatie in de EU op dit moment weliswaar gunstig is en 
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dat de totale werkgelegenheid gestaag toeneemt, maar dat er op het gebied van 
jeugdwerkloosheid, segmentatie en ongelijkheden op de arbeidsmarkt, armoede onder 
werkenden en productiviteit nog steeds behoefte is aan verbetering;

2. neemt kennis van de landspecifieke aanbevelingen voor 2019 van de Commissie en is 
ingenomen met de sterkere nadruk op investeringen; merkt op dat aan bijna een derde 
van de landspecifieke aanbevelingen die tot 2018 zijn verschenen, geen uitvoering is 
gegeven; is ingenomen met de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt met betrekking 
tot wetgeving op het gebied van arbeidsverhoudingen en ontslagbescherming; is 
bezorgd over de tenuitvoerlegging van de landspecifieke aanbevelingen voor 2018, die 
minder voorspoedig verloopt dan in eerdere jaren, en spoort de Commissie aan de 
nodige druk uit te oefenen op de lidstaten; is van mening dat er krachtige hervormingen 
moeten worden doorgevoerd om het groeipotentieel van de EU-economieën te 
versterken;

3. merkt op dat er met betrekking tot arbeid nog steeds aanzienlijke verschillen zijn tussen 
landen, regio’s en bevolkingsgroepen; is van mening dat de arbeidsparticipatie omhoog 
moet en er meer goede banen moeten worden gecreëerd, teneinde de Europa 2020-
doelstelling van een arbeidsparticipatiegraad van ten minste 75 % te verwezenlijken;

4. benadrukt dat er weldoordachte beleidsmaatregelen moeten worden genomen en 
hervormingen moeten worden doorgevoerd, om hoogwaardige banen te creëren en te 
zorgen voor gelijke kansen en gelijke behandeling van werknemers, gelijke toegang tot 
de arbeidsmarkt en sociale bescherming, om de arbeidsmobiliteit en de herintegratie van 
werklozen te bevorderen en om ongelijkheden en genderongelijkheid tegen te gaan;

5. merkt op dat de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt verder toeneemt, maar dat 
er nog altijd sprake is van een kloof tussen mannen en vrouwen met betrekking tot 
arbeid en loon; is van mening dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de 
loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, prikkels die werken 
ontmoedigen weg te nemen, de balans tussen privéleven en werk te verbeteren en 
toegang te bieden tot betaalbare kinderopvang, opvang voor de jongste kinderen en 
faciliteiten voor langdurige zorg;

6. wijst erop dat leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden bestreden, onder 
meer door Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor 
gelijke behandeling in arbeid en beroep onder de aandacht te brengen, en door toegang 
te bieden tot mogelijkheden voor permanente educatie;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten intensiever te streven naar verdere integratie van 
mensen met een beperking in het arbeidsproces door wettelijke belemmeringen voor de 
invoering van stimulansen om deze mensen aan te stellen weg te nemen en ervoor te 
zorgen dat werkplekken voor deze groep toegankelijk worden;

8. pleit voor een grondige herziening van de onderwijs- en opleidingsstelsels, opdat ten 
volle gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheden die informatie- en 
communicatietechnologieën en de media bieden, en mensen de noodzakelijke 
vaardigheden en competenties kunnen ontwikkelen om te voldoen aan de eisen die de 
arbeidsmarkt van de toekomst aan hen stelt; is van mening dat een tekort aan 
vakmensen en een discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden grote 
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obstakels kunnen vormen voor investeringen; benadrukt dat om de nodige vaardigheden 
te kunnen ontwikkelen de kwaliteit, beschikbaarheid, betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van onderwijs en opleidingen, inclusief beroepsopleidingen, moet 
worden verbeterd, alsook de wederzijdse erkenning van kwalificaties; verzoekt de 
lidstaten uitgebreide opleiding in digitale en ondernemingsvaardigheden tot prioriteit te 
verheffen, rekening houdend met de verschuiving naar een digitale en groenere 
economie; is van mening dat de uitdagingen van de klimaatverandering en de overgang 
naar een groene economie vragen om ondersteuning voor werknemers om zich te 
kunnen aanpassen, met name in de regio’s die hierdoor het hardst getroffen worden;

9. verzoekt de Commissie jongeren stimulansen en technische bijstand te bieden voor het 
opzetten van een eigen bedrijf en maatregelen voor te stellen om ondernemerschap te 
promoten, onder meer via schoolprogramma’s in de lidstaten;

10. benadrukt dat aan de sociale doelstellingen van de Unie evenveel prioriteit moet worden 
gegeven als aan de economische doelstellingen; roept de Commissie en de lidstaten op 
om sociale rechten te versterken door de Europese pijler van sociale rechten te 
verwezenlijken en de sociale onderdelen van de landspecifieke aanbevelingen ten 
uitvoer te leggen;

11. merkt op dat de sociale omstandigheden verder verbeteren en dat de armoede 
terugloopt, maar nog steeds onacceptabel hoog is; benadrukt dat het aantal EU-burgers 
dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd in 2017 weliswaar verder is 
teruggelopen, maar dat in dat jaar desondanks nog steeds 113 miljoen mensen in de EU 
en 74 mensen in de eurozone tot deze groep behoorden; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de nodige stappen te zetten om armoede, waaronder kinderarmoede 
en armoede onder werkenden, terug te dringen teneinde de Europa 2020-doelstelling te 
halen; benadrukt dat het creëren van fatsoenlijke banen, toegang tot sociale 
bescherming ongeacht arbeidsverhouding of soort contract, een stijging van de lonen en 
hoogwaardige openbare onderwijsstelsels met voldoende middelen aanzienlijk kunnen 
bijdragen aan het verminderen van de ongelijkheid en het risico op armoede en sociale 
uitsluiting;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


