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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 de maatregelen uit hoofde van het economische aanpassingsprogramma 
in Griekenland (mei 2010 en maart 2012), Ierland (december 2010), Portugal (mei 2011) 
en Cyprus (juni 2013) een directe en indirecte impact op de werkgelegenheidsniveaus en 
zware gevolgen voor de sociale situatie hadden; overwegende dat de Commissie alle 
programma's formeel ondertekende, maar dat het IMF, de Eurogroep, de Europese 
Centrale Bank (ECB) en de Commissie ze tezamen uitwerkten en de randvoorwaarden 
ervan bepaalden; 

B. overwegende dat in artikel 9 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) is bepaald: ‘Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden 
houdt de Unie rekening met de eisen in verband met de bevordering van een hoog niveau 
van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de 
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en 
bescherming van de volksgezondheid’;

C. overwegende dat artikel 151 VWEU stelt dat maatregelen van de EU en haar lidstaten 
verenigbaar moeten zijn met de sociale grondrechten zoals vastgelegd in het Europees 
Sociaal Handvest van 1961 en in het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten 
van werkenden van 1989 teneinde onder andere de sociale dialoog te bevorderen; 
overwegende dat in artikel 152 VWEU is bepaald: ‘De Unie erkent en bevordert de rol 
van de sociale partners op het niveau van de Unie, en houdt daarbij rekening met de 
verschillen tussen de nationale stelsels. Zij bevordert hun onderlinge dialoog, met 
inachtneming van hun autonomie’;

D. overwegende dat in artikel 6, lid 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
is bepaald: ‘De Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgesteld in het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 (...), dat 
dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft’, en overwegende dat leden 2 en 3 van 
dat artikel bepalen dat de Unie toetreedt tot het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en dat deze rechten als algemene 
beginselen deel uitmaken van het recht van de Unie;

E. overwegende dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie onder andere 
voorziet in het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve actie (artikel 28), 
bescherming bij kennelijk onredelijk ontslag (artikel 30), rechtvaardige en billijke 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden (artikel 31), erkenning en eerbiediging van het 
recht op toegang tot socialezekerheidsvoorzieningen en sociale diensten, en ‘om sociale 
uitsluiting en armoede te bestrijden’ het recht op ‘bijstand ten behoeve van huisvesting, 
teneinde al diegenen die niet over voldoende middelen beschikken een waardig bestaan te 
verzekeren’ (artikel 34), het recht op toegang tot preventieve gezondheidszorg en op 
medische verzorging (artikel 35), en eerbieding van de toegang tot diensten van algemeen 
economisch belang (artikel 36);
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F. overwegende dat de door de Commissie op 3 maart 2010 voorgestelde en door de 
Europese Raad op 17 juni 2010 goedgekeurde Europa 2020-strategie tegen 2020 onder 
andere de volgende centrale doelstellingen beoogt: 75 % van de mannen en vrouwen 
tussen 20 en 64 jaar moet werk hebben; het percentage voortijdige schoolverlaters moet 
minder dan 10 % bedragen en minstens 40 % van de bevolking tussen 30 en 34 jaar moet 
een hogeronderwijsdiploma hebben; het aantal mensen voor wie armoede of sociale 
uitsluiting dreigt moet met 20 miljoen zijn gedaald;

G. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 21 november 2013 waardering 
uitsprak voor de mededeling van de Commissie van 2 oktober 2013 ‘Versterking van de 
sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie’ en voor het voorstel van de 
Commissie om een scorebord van kernindicatoren op sociaal en werkgelegenheidsgebied 
vast te stellen en te gebruiken in de procedure voor macro-economische 
onevenwichtigheden (PMO) en in het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 
(GVW), maar het feit betreurde dat de voorgestelde indicatoren onvoldoende zijn om de 
werkgelegenheids- en sociale situaties in de lidstaten en de onderlinge afhankelijkheid 
tussen de lidstaten op omvattende wijze te weerspiegelen; overwegende dat het Parlement 
in zijn resolutie benadrukte dat ervoor gezorgd moet worden dat het toezicht gericht is op 
het beperken van de sociale verschillen tussen de lidstaten;

H. overwegende dat de beschikbare gegevens aantonen dat de in vier landen geboekte 
vooruitgang bij de verwezenlijking van de Europa 2020-streefcijfers in sneltempo afneemt 
(zie bijlage 1);

1. merkt op dat de Europese instellingen (de ECB, de Commissie en de Eurogroep) ten volle 
medeverantwoordelijk zijn voor de voorwaarden die in het kader van de economische 
aanpassingsprogramma's zijn opgelegd en derhalve ook voor de sociale gevolgen ervan;

2. betreurt het feit dat het Parlement volledig werd uitgesloten in alle fasen van het project: 
de voorbereidende fase, de uitwerking van de opdrachten en het toezicht op de resultaten 
van de programma's en bijbehorende maatregelen;

3. betreurt het feit dat deze programma's werden ontwikkeld zonder enige evaluatie van de 
gevolgen aan de hand van effectbeoordelingen of zonder coördinatie met het Comité voor 
de werkgelegenheid, het Comité voor sociale bescherming, de Raad Werkgelegenheid, 
Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) of de Commissaris voor 
werkgelegenheid en sociale zaken; betreurt daarnaast het feit dat, ondanks de belangrijke 
sociale gevolgen, de bij het Verdrag opgerichte adviesorganen, in het bijzonder het 
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio's (CvdR), 
niet werden geraadpleegd;

Werkgelegenheid

4. merkt op dat het aanpassingsbeleid en de structurele hervormingen in de vier landen 
hebben geleid tot dramatische werkloosheidscijfers, een historisch hoog verlies aan 
arbeidsplaatsen en verslechterende arbeidsomstandigheden; wijst erop dat de gevolgen 
voor de participatiegraden, met name ten aanzien van de duurzaamheid van sociale 
bescherming en pensioenstelsels, des te ernstiger zijn omdat de kloof tussen de Europa 
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2020-streefcijfers en de werkelijkheid snel groter wordt;

5. merkt bezorgd op dat de werkloosheid het grootst is bij jongeren en dat de situatie op dit 
vlak heel schrijnend is in landen zoals Griekenland, waar de werkloosheid meer dan 50 % 
bedraagt, of Portugal en Ierland, waar ze de 30 % overschrijdt; betreurt het feit dat 
jongeren die wel werk vinden vaak in onzekere omstandigheden of op basis van deeltijdse 
arbeidsovereenkomsten werken waardoor zelfstandig leven hen zwaar valt;

6. merkt op dat de meest kwetsbare groepen – langdurig werklozen, vrouwen, migrerende 
werknemers en gehandicapten – zwaar getroffen zijn en een grotere werkloosheid kennen 
dan het nationale gemiddelde; 

7. waarschuwt dat indien deze enorme verschillen, met name in geval van de jongere 
generatie, niet worden weggewerkt, ze de arbeidsmarkt van de vier landen structurele 
schade zullen berokkenen, het herstelvermogen van de landen zullen fnuiken, een massale 
gedwongen migratie met enorme braindraineffecten zullen veroorzaken en de 
aanhoudende verschillen tussen lidstaten die werkgelegenheid creëren en lidstaten die 
goedkope arbeidskrachten leveren zullen vergroten;

8. wijst er nogmaals op dat de grootste aandacht in de Europa 2020-strategie naar het 
werkloosheidscijfer gaat, omdat hieruit blijkt of er voldoende menselijke en financiële 
middelen zijn om ons economische en sociale model te handhaven; betreurt dat de 
vertraagde werkloosheid wordt verward met een herstel van het banenverlies; herinnert 
eraan dat er in de vier landen de voorbije vier jaar 2 miljoen banen verloren gingen, 
oftewel 15 % van het bestaande arbeidsaanbod;

Armoede

9. is bezorgd dat de programma's als voorwaarde voor financiële bijstand aanbevelingen 
omvatten voor specifieke bezuinigingen op belangrijke gebieden in de bestrijding van 
armoede, zoals pensioenen, basisvoorzieningen, gezondheidszorg en farmaceutische 
producten voor de basisbescherming van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen; 
benadrukt het feit dat deze maatregelen voornamelijk de bestrijding van kinderarmoede 
beïnvloeden;

10. merkt op dat uit cijfers en verscheidene studies van de Commissie blijkt dat tussen 2008 
en 2012 in de vier landen de ongelijke inkomensverdeling toenam en dat de bezuinigingen 
ten gevolge van de betreffende maatregelen op het vlak van sociale en 
werkloosheidsuitkeringen, evenals de loonsverlagingen ten gevolge van structurele 
hervormingen het armoedeniveau hebben doen toenemen; merkt voorts op dat de 
Commissie in haar verslag melding maakt van een relatief hoge graad van armoede onder 
werkenden doordat lage minimum lonen ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen zijn 
verlaagd of bevroren;

11. betreurt het feit dat het aantal mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt in de 
vier landen is toegenomen; wijst erop dat uit cijfers van de voorbije drie jaar blijkt dat het 
aantal mensen voor wie armoede of sociale uitsluiting dreigt in Portugal tot 26 % en in 
Ierland tot 15 % is gestegen; merkt voorts op dat achter deze statistieken een nog hardere 
werkelijkheid schuilgaat, namelijk dat wanneer het bbp per hoofd van de bevolking 
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achteruitgaat, ook de armoedegrens naar beneden opschuift, waardoor we mensen die we 
tot voor kort als arm beschouwden nu niet langer als arm beschouwen;

12. is er tevreden mee dat de Commissie in deze studies erkende dat de Europa 2020-
streefcijfers enkel kunnen worden gehaald door een drastische ommekeer van de huidige 
tendensen; 

13. betreurt het feit dat deze programma's, althans voor Griekenland, Ierland en Portugal, een 
aantal uitvoerig omschreven voorschriften voor hervorming van het 
gezondheidszorgstelsel en uitgavenbeperkingen omvatten, hoewel artikel 168, lid 7 
VWEU dergelijke tussenkomst verbiedt;

14. herinnert eraan dat de Raad van Europa de bezuinigingen in het Griekse openbare 
pensioenstelsel al heeft afgekeurd omdat ze een schending zijn van artikel 12 van het 
Europees Sociaal Handvest van 1961 en van artikel 4 van het daarbij horende protocol, 
door te stellen dat ‘de betwiste bepalingen van het nationale recht niet aan het 
toepassingsgebied van het Handvest worden onttrokken omdat ze aan de vereisten van 
andere wettelijke verplichtingen voldoen’1; merkt op dat deze doctrine van het op een 
gunstig niveau houden van het pensioenstelsel teneinde gepensioneerden een waardig 
leven te garanderen, over het algemeen in de vier landen geldt en derhalve in aanmerking 
had moeten worden genomen;

15. wijst er daarenboven op dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de radicale 
hervormingen van het pensioenstelsel streng bekritiseerde toen haar Comité van 
deskundigen de toepassing van verdrag nr. 102 in het geval van de Griekse hervormingen 
beoordeelde, en dat dezelfde kritische waarneming in het 29e jaarverslag 2011 van de 
IAO te lezen valt; herinnert eraan dat verdrag nr. 102 over het algemeen in de vier landen 
geldt en derhalve in aanmerking had moeten worden genomen;

Schooluitval

16. is ingenomen met het feit dat het aantal voortijdige schoolverlaters in de vier landen 
achteruitgaat; merkt echter op dat dit deels te wijten is aan de moeilijkheden die jongeren 
ondervinden bij hun zoektocht naar werk;

17. is ingenomen met het feit dat het aantal mensen met een hogeronderwijsdiploma in de vier 
landen is toegenomen; merkt echter op dat dit deels te wijten is aan de noodzaak die 
jongeren ervaren om hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren;

Sociale dialoog

18. betreurt het feit dat de aan de vier landen opgelegde programma's bedrijven vrij laten om 
niet deel te nemen aan collectieve arbeidsovereenkomsten en om sectorale loonakkoorden 
met een directe invloed op de structuur en waarde van de in de respectieve nationale 
grondwetten vastgestelde collectieve arbeidsovereenkomsten te herevalueren; merkt op 
dat dit in het geval van Griekenland leidde tot een verzoek van het Comité van 

                                               
1 Europees Comité voor sociale rechten, Besluit ten gronde, 7 december 2012, klacht nr. 78/2012, blz. 10.
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deskundigen van de IAO om de sociale dialoog te hervatten en in het geval van Portugal 
tot de intrekking van bepaalde wetgevende maatregelen door het Constitutionele Hof; 
benadrukt dat deze verfoeilijke situatie het gevolg is van beperkte structurele 
hervormingen die enkel een deregulering van de arbeidsrelaties en loonsverlagingen ten 
alle kosten met zich meebrengen, wat in schril contrast staat met de algemene 
doelstellingen van de EU en het beleid van de Europa 2020-strategie;

Aanbevelingen

19. verzoekt de Commissie om de sociale en economische gevolgen van de 
aanpassingsprogramma's in de vier landen grondig te bestuderen teneinde een duidelijk 
inzicht te verkrijgen in de schade aan de socialebeschermingsstelsels op zowel korte als 
lange termijn, en met name de gevolgen voor de bestrijding van de armoede, het behouden 
van een goede sociale dialoog en het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid in de 
arbeidsrelaties; verzoekt de Commissie om bij de voorbereiding van deze studie haar 
adviesorganen te raadplegen, evenals het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité 
voor sociale bescherming; stelt voor om het EESC te vragen een speciaal rapport op te 
stellen;

20. verzoekt de Commissie om aan de IAO en de Raad van Europa te vragen rapporten op te 
stellen over mogelijke herstel- en stimuleringsmaatregelen die de algemene naleving van 
het Europees Sociaal Handvest en het daarbij horende protocol en van de kernverdragen 
van de IAO moeten verzekeren, aangezien de daaruit voortvloeiende verplichtingen te 
lijden hebben onder de door de trojka gevraagde budgettaire aanpassingsmaatregelen en 
structurele hervormingen;

21. verzoekt de EU om na de beoordeling (waar nodig financiële) steun te verlenen aan het 
herstel van de normen voor sociale bescherming, de hervatting van de strijd tegen 
armoede en de hernieuwing van de sociale dialoog door middel van een sociaal 
herstelplan; verzoekt de Commissie, de ECB en de Eurogroep om de bestaande 
uitzonderlijke maatregelen te laten uitdoven;

22. vraagt dat de bovengenoemde wettelijke verplichtingen zoals vastgesteld in de Verdragen 
en in het Handvest van de grondrechten worden nageleefd, aangezien niet-naleving een 
inbreuk op het primaire recht van de EU inhoudt;

23. verzoekt de EU om in de toekomst dergelijke institutionele en financiële oplossingen niet 
meer te gebruiken en om mechanismen te ontwikkelen die Europese instellingen in staat 
stellen de sociale doelstellingen en het sociale beleid zoals vastgesteld in de Verdragen te 
verwezenlijken, met name op het vlak van de individuele en collectieve rechten van 
personen voor wie de dreiging van sociale uitsluiting het grootst is;

24. verzoekt de Commissie en de Raad om aan sociale wanverhoudingen evenveel aandacht te 
besteden als aan macro-economische wanverhoudingen en deze evenzeer recht te trekken, 
en om de EPSCO en de prioriteiten van deze Raad op gelijke voet te zetten met ECOFIN 
en de Eurogroep;
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BIJLAGE 1

Griekenland Portugal Ierland Cyprus EU 27Sociale indicatoren van 
EU2020-strategie 2007 2009 201

2
20131 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 20132

Werkgelegenheidsgraad 
(20-64 jaar) in % van 
bevolking

65.7 65.8 55.3 53.5 72.6 71.2 66.5 65.3 73.8 66.9 63.7 65.3 76.8 75.3 70.2 67.3 70.0 69.2 68.7 68.5

58 52.7 45.2 43.6 66.3 66.1 63.1 62.2 64.4 61.8 59.4 60.3 67.7 68.3 64.8 62.1 62.1 62.5 62.6 62.7
80.4 78.8 65.3 63.3 79.1 76.5 69.9 68.5 83.0 72.1 68.1 70.4 86.4 82.8 76.1 72.9 77.9 76.0 74.8 74.4

                        Vrouwen
                        Mannen

                        Jongeren3
24 22.9 13.1 11.6 34.9 31.3 23.6 21.7 50.4 36.9 28.2 28.8 37.4 34.8 28.1 21.2 36.9 34.9 32.8 32.3

Mensen voor wie 
armoede of sociale 
uitsluiting dreigt (in 
duizenden)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18(Sc
hattin
g)

-

Voortijdige verlaters van 
onderwijs en opleiding in 
% van bevolking

14.6 14.5 11.4 - 36.9 31.2 20.8 - 11.6 11.7 9.7 - 12.5 11.7 11.4 - 15.0 14.3 12.8 -

Hogeronderwijsdiploma 
(% bevolking 30-34)

26.2 26.5 30.9 - 19.8 21.1 27.2 - 43.3 48.9 51.1 - 46.2 45.0 49.9 - 30.0 32.2 35.8 -

Werkloosheidsgraad in 
% van bevolking

8.3 9.5 24.3 27.3 8.9 10.6 15.9 15.7 4.7 12.0 14.7 12.6 3.9 5.4 11.9 17.0 7.1 8.9 10.4 10.9

                                               
1 Gegevens van Q2 2013
2 Gegevens van Q2 2013
3 Leeftijdsgroep: 15- tot 24-jarigen


