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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 Europese werkgelegenheidsstrategie en de richtsnoeren inzake 
werkgelegenheid, als bedoeld in artikel 148 van het VWEU, een beleidskader vormen 
voor de werkgelegenheids- en arbeidsmarktmaatregelen die genomen moeten worden 
om de Europa 2020-doelstellingen te halen,

B. overwegende dat het werkgelegenheids-, het arbeidsmarkt- en het sociaal beleid 
essentiële onderdelen vormen van de hervormingen die in het kader van de Europa 
2020-strategie zowel onder macro-economisch toezicht als onder thematisch toezicht 
moeten worden uitgevoerd,

C. overwegende dat er in de context van het Europese semester moet worden gezorgd voor 
een sterkere interactie tussen werkgelegenheids-, sociaal en economisch beleid, en wel 
op zodanige wijze dat de democratische verantwoordingsplicht, de eigen inbreng en de 
legitimiteit worden vergroot,

1. is van mening dat Europa 2020 en het Europese semester als kader voor een versterkt 
economisch en sociaal bestuur kunnen bijdragen tot het verstevigen van de 
gezamenlijke benadering van de uitdagingen, de antwoorden en de beoordeling waar het 
gaat om de sociale en werkgelegenheidssituatie in de lidstaten; betreurt het evenwel dat 
het Europees Parlement tijdens het eerste Europese semester niet bij dit proces is 
betrokken;

2. roept de Raad en de Commissie op om de beginselen van subsidiariteit en sociale 
dialoog op het vlak van lonen en pensioenen te eerbiedigen wanneer ze beleidsadvies 
geven aan de lidstaten, en om overeenkomstig artikel 153, lid 5, van het VWEU de 
bevoegdheden van de lidstaten en sociale partners op deze gebieden te eerbiedigen;

3. verklaart voornemens te zijn een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van de 
Europa 2020-strategie en het Europese semester, ook wat de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten betreft, en deze het hele jaar hoog op de agenda te houden;

4. verklaart voorts het voornemen te hebben zijn opvattingen over de sociale en 
werkgelegenheidsaspecten van de Europa 2020-strategie kenbaar te maken in een 
daaraan gewijde resolutie, die zal worden aangenomen naar aanleiding van de lentetop 
van de Europese Raad;

5. zegt bereid te zijn tot het aangaan van een regelmatige beleidsdialoog en 
gedachtewisseling met relevante belanghebbenden, waaronder de sociale partners en 
ngo's, over de sociale en werkgelegenheidsaspecten van Europa 2020 en het Europese 
semester, en richt in dit verband:
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a) een verzoek tot de Commissie om haar jaarlijkse groeianalyse aan het Parlement 
voor te leggen, samen met het ontwerp voor een gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid, haar voorstel voor de jaarlijkse richtsnoeren inzake 
werkgelegenheid en eventuele voorstellen voor landenspecifieke aanbevelingen uit 
hoofde van artikel 148, lid 4, van het VWEU,

b) een oproep tot het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) om de resultaten van 
zijn toezicht op de werkgelegenheidssituatie te delen met de bevoegde commissie 
van het Europees Parlement,

c) een verzoek tot de sociale partners, ngo's op sociaal gebied en andere 
belanghebbenden om deel te nemen aan een regelmatige gedachtewisseling met het 
Parlement, met name over de tenuitvoerlegging van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid en over de vorderingen op de weg naar verwezenlijking 
van de desbetreffende doelstellingen van de EU;

6. verzoekt de Commissie het Parlement op de hoogte te stellen van de resultaten van de 
activiteiten in het kader van het programma "Van elkaar leren", met name op de 
gebieden die de Europese Raad in zijn strategische adviezen heeft vermeld;

7. onderstreept dat het van belang is de interactie tussen micro- en macro-economische 
beleid enerzijds en het sociaal en werkgelegenheidsbeleid anderzijds in beide richtingen 
te versterken, omdat dat essentieel is voor het bereiken van de globale doelstellingen 
van de Europa 2020-strategie;

8. verbindt zich ertoe om, mede in zijn beraadslagingen over het Europese semester, 
bijzondere aandacht te blijven besteden aan het effect van de sociale en 
werkgelegenheidssituatie op de macro-economische situatie en omgekeerd.


