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SUGGESTIES
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie economische en monetaire zaken om de volgende suggesties op te nemen in de 
door haar goed te keuren ontwerpresolutie:

1. merkt op dat de toenemende werkloosheid en de groeiende schuld als gevolg van de 
economische crisis contrasteren met het streven naar houdbare overheidsfinanciën; 
constateert dat de lidstaten voor consolidering van hun financiën moeten zorgen, maar 
tekent daarbij aan dat het tempo waarin en de wijze waarop dit gebeurt, weloverwogen 
moeten zijn en dat zonder meer snoeien in overheidsinvesteringen, onderzoek en onderwijs 
negatieve gevolgen heeft voor de groeiperspectieven; 

2. acht het noodzakelijk dat de sociale en werkgelegenheidsgevolgen van de crisis terdege 
worden geëvalueerd en dat er op Europees niveau een herstelstrategie wordt uitgestippeld 
die gebaseerd is op ondersteuning van werkgelegenheid, opleiding en investeringen, herstel 
van de industrie en totstandbrenging van een concurrentiekrachtige groene economie; 
meent dat deze doelstellingen de spil van de EU-strategie 2020 moeten vormen;

3. is van oordeel dat de strategie voor economisch herstel in geen geval opnieuw mag leiden 
tot structurele onevenwichtigheden en grote inkomensverschillen; is van mening dat de 
financiële en belastingmaatregelen van de lidstaten niet ten koste mogen gaan van 
salarissen, pensioenen en de koopkracht van gezinnen;

4. acht het van het grootste belang dat het herstel van de economie gepaard gaat met een 
beleid dat structurele werkloosheid, met name onder jongeren en vrouwen, tegengaat en 
dat tot doel heeft meer banen van goede kwaliteit te creëren, ten einde arbeid en 
investeringen productiever te maken; 

5. is van oordeel dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in belangrijke mate 
afhankelijk is van het vermogen om het werkgelegenheidspeil te verhogen en een juist 
immigratiebeleid te voeren in het kader waarvan migranten worden geïntegreerd in de 
arbeidsmarkt en een volwaardig burgerschap genieten en de demografische en 
begrotingsproblemen, met name in verband met de houdbaarheid van de pensioenstelsels, 
kunnen worden aangepakt;

6. is van mening dat Strategie 2020 concreet moet worden uitgewerkt in een "pact voor het 
economisch, werkgelegenheids- en sociaal beleid" dat stoelt op richtsnoeren, indicatoren 
en ijkpunten – die op nationaal en Europees niveau meetbaar zijn en vergezeld gaan van 
mechanismen om degenen die de doelstellingen halen te belonen en degenen die in 
gebreke blijven te corrigeren – inzake de "flexicurity"-beginselen en de methode voor de 
sociale dialoog;

7. is van mening dat op Europees niveau gecoördineerde overheidsfinanciën die gericht zijn 
op duurzame groei, instandhouding van een inclusief sociaal stelsel en herverdeling van 
hulpmiddelen, het juiste antwoord vormen op de gevolgen van de financiële, economische 
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en sociale crisis en op de problemen in verband met de veranderende demografische 
patronen en de globalisering; 

8. wijst op het belang van het op handen zijnde groenboek over de hervorming van de 
pensioenen en acht het fundamenteel dat er een veilig en houdbaar socialezekerheidsstelsel 
wordt opgezet dat steunt op twee pijlers, nl. een publieke en een aanvullende, en dat zowel 
contractueel als fiscaal wordt gestimuleerd;

9. is van mening dat de benodigde combinatie van houdbare overheidsfinanciën en passende 
stelsels voor sociale bescherming en integratie te verwezenlijken, vereist dat de kwaliteit 
en doeltreffendheid van de overheidsdiensten en –uitgaven beter worden en dat de fiscale 
lasten eerlijker worden verdeeld, waarbij de belastingdruk op arbeid geleidelijk wordt 
verminderd, zodat de armoede wordt teruggedrongen en de sociale cohesie, die essentieel
is voor de competitiviteit en de houdbaarheid van het Europese sociale model, wordt 
gewaarborgd.


