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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 lidstaten zich in 2010 hebben verbonden aan de Europa 2020doelstellingen; overwegende dat de EU echter niet op schema ligt met de verwezenlijking
van deze doelstellingen, aangezien de gecombineerde nationale doelstellingen te laag zijn en
de genomen maatregelen niet tot aanzienlijke vooruitgang hebben geleid;
1. betreurt dat, ondanks de bevinding van de Commissie dat de door de lidstaten in hun
nationale hervormingsprogramma's (NHP's) vastgestelde toezeggingen ontoereikend zijn om
de meeste Europa 2020-doelstellingen te behalen, geen enkele lidstaat in de landenspecifieke
aanbevelingen werd aangespoord de nationale doelstellingen te verhogen;
2. is ingenomen met de mededeling 'Op weg naar een banenrijk herstel' en de werkdocumenten
van haar diensten; verzoekt de Commissie de exploitatie van het banenscheppend potentieel
van de groene economie, maatschappelijke en gezondheidszorg en de ICT-sector tot
hoofdprioriteiten te verheffen in de jaarlijkse groeianalyse (AGS) van 2013;
3. betreurt het feit dat de meeste lidstaten geen nationaal banenplan hebben ingediend als
onderdeel van hun nationale hervormingsprogramma 2012;
4. is ingenomen met de aanbeveling om belasting te verschuiven van arbeid naar activiteiten die
schadelijk zijn voor het milieu; verzoekt de lidstaten deze aanbeveling ten uitvoer te leggen
en ervoor te zorgen dat dit met name de lagere inkomensgroepen ten goede komt;
5. herhaalt het verzoek aan de Commissie om een kader voor de sociale economie te
ontwikkelen, omdat dit een belangrijk element van het Europees sociaal model en de interne
markt is;
6. betreurt dat de Raad het verzoek van het Parlement om in zijn advies voor 2012 met name
aandacht te schenken aan arbeidskwaliteit, niet in acht heeft genomen; verzoekt de
Commissie arbeidskwaliteit, de rechten van kernarbeidskrachten en ondersteuning van de
mobiliteit van de arbeidsmarkt, zelfstandig ondernemerschap en grensoverschrijdende
mobiliteit door vergroting van de veiligheid van werknemers in een overgangsfase tussen
banen, op te nemen in de AGS 2013;
7. herhaalt het verzoek aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat personen met onzekere,
tijdelijke of deeltijdarbeidsovereenkomsten, of zelfstandig ondernemers, passende sociale
bescherming ontvangen en opleidingen kunnen volgen, en om gerelateerde
kaderovereenkomsten ten uitvoer te leggen;
8. is ingenomen met de aanbevelingen betreffende de geringe deelname van vrouwen aan de
arbeidsmarkt; verzoekt de Commissie arbeidsmarktsegregatie, ongelijke verdeling van
zorgverantwoordelijkheden en de gevolgen van begrotingsconsolidatie voor vrouwen in haar
beleidsadvies op te nemen;
9. merkt op dat een aantal lidstaten aanbevelingen op het gebied van loon hebben ontvangen;
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat in deze lidstaten armoede onder werkenden of
loonongelijkheden niet toenemen en lage inkomensgroepen niet worden benadeeld;
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10. is ingenomen met de toegenomen aandacht van de Commissie en de Raad voor de bestrijding
van jeugdwerkloosheid; verzoekt de Commissie om zonder vertraging een bindende
Europese jeugdgarantie voor te stellen; verzoekt de Raad spoedig tot een besluit te komen
inzake de voorstellen in het werkgelegenheidspakket;
11. is ingenomen met de aanbeveling in het advies voor 2012 om de maatschappelijke gevolgen
van de crisis aan te pakken en de verhoogde aandacht voor de bestrijding van armoede in de
landenspecifieke aanbevelingen; is echter zeer bezorgd over de toenemende armoede in de
EU;
12. verzoekt de Commissie en de Raad het scorebord voor de correctie van macro-economische
onevenwichtigheden te herzien en de sociale en werkgelegenheidsdimensie ervan te
versterken;
13. spreekt bezorgdheid uit over het feit dat lidstaten met een programma voor financiële
bijstand geen aanbevelingen hebben ontvangen op het gebied van de EU 2020-doelstellingen;
verzoekt de Commissie de impact van het economisch aanpassingsprogramma te beoordelen
aan de hand van de kerndoelstellingen;
14. verzoekt de Raad spoedig tot overeenstemming te komen met het Parlement en onmiddellijk
te beginnen met de toepassing van het voorstel om het toezicht op lidstaten met ernstige
problemen te versterken, met inbegrip van een beoordeling van de maatschappelijke effecten
en volledige samenhang tussen de aanpassingsprogramma's en de algemene richtsnoeren
voor het economisch beleid;
15. verzoekt de Commissie en de Raad sociale partners, ngo's en plaatselijke autoriteiten te
betrekken bij de formulering en tenuitvoerlegging van beleid in het kader van het Europees
semester;
16. verzoekt de Commissie tot overeenstemming te komen met het Parlement over een AGSformat waarin het Parlement wijzigingen kan aanbrengen alvorens de Raad er zijn
goedkeuring aan hecht;
17. verzoekt de Commissie de kwaliteit, transparantie en democratische verantwoording van het
Europees semester te verbeteren door voorstellen te doen voor wetgeving tot vaststelling van
de vormvereisten voor de inhoud en het format van de in te dienen documenten;
18. verzoekt de lidstaten tot overeenstemming te komen over procedures die eerlijke
parlementaire debatten en betrokkenheid van belanghebbenden op nationaal niveau mogelijk
maken.
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