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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. acht het nodig dat innoverende voorstellen worden gedaan op sociaal, economisch en 
wetgevingsvlak, met inachtneming en ter bevordering van het communautaire acquis; 
dringt erop aan dat, zoals op institutioneel vlak is afgesproken, de sociale partners hierbij 
worden betrokken en rekening wordt gehouden met de collectieve 
arbeidsovereenkomsten; acht het noodzakelijk dat veranderingen tot stand worden 
gebracht in de arbeidsorganisatie en -cultuur, zodat deze worden gebaseerd op 
vertrouwen, waardigheid en verantwoordelijkheid;

2. stelt als doel voorop het scheppen van meer en betere werkgelegenheid, door groei en 
concurrentie te richten op de verbetering van de leef- en werkomstandigheden en te 
streven naar een ontwikkeling die rekening houdt met de sociale samenhang en de 
duurzaamheid ten bate van de toekomstige generaties en met de veranderingen die 
voortvloeien uit de mundialisering, de demografische uitdagingen, de nieuwe 
technologieën en de diensteneconomie;

3. spreekt zijn tevredenheid uit over de aanpak van het zwartwerk en de illegale arbeid, 
verschijnselen die zich, weliswaar in verschillende mate, in alle lidstaten voordoen en 
schade berokkenen aan het productiesysteem en de consumenten, en bovendien de 
belastinginkomsten in gevaar brengen en de concurrentie tussen de bedrijven vervalsen;

4. acht een evenwichtige combinatie tussen flexibiliteit en zekerheid noodzakelijk, zowel op 
het vlak van de vereisten van de bedrijven als van de werknemers; acht het noodzakelijk 
dat de flexibiliteit wordt beschouwd in al haar dimensies, gaande van de soorten werk tot 
de werktijd, dat opnieuw wordt nagedacht over de rolverdeling en over het op elkaar 
afstemmen van beroep, gezin en persoonlijke ontplooiing, en dat alle soorten werk in 
overweging worden genomen, met inbegrip van de verzorgingssector en het 
vrijwilligerswerk;

5. onderstreept dat niet empirisch bewezen kan worden dat de overstap van vermindering 
van de flexibiliteit bij de aanwerving naar versoepeling van de beperkingen die worden 
opgelegd aan de flexibiliteit bij ontslag, of van bescherming van/op de arbeidsplaats naar 
bescherming van de arbeidsmarkt groei van de werkgelegenheid meebrengt; acht het 
aangewezen dat veeleer gezocht wordt naar varianten van bescherming in plaats van naar 
het simpelweg uitbreiden of inkrimpen ervan; stelt zich vragen omtrent de risico's van 
eventuele lastenverschuivingen ten nadele van de overheidsbegroting, met eventuele 
gevolgen voor het Stabiliteits- en groeipact;

6. herinnert aan de noodzaak om een actief beleid te voeren dat berust op het levenslang 
leren, en dit niet alleen in tijden van werkgelegenheidscrises, en is van mening dat de 
inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking zekerheid oplevert 
zowel voor het bedrijfsleven als voor de werknemers en de ruggengraat vormt van het 
concurrentievermogen in een op kennis gebaseerd economisch stelsel.


