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SUGGESTIES

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

A. overwegende dat op grond van artikel 9 VWEU rekening moet worden gehouden met de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid en de waarborging van een 
adequate sociale bescherming bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en optreden 
van de EU;

B. overwegende dat de Verdragen verschillende mogelijkheden bieden om werkgelegenheid 
en sociaal beleid te bevorderen maar dat die nog niet volledig zijn benut;

1. benadrukt dat tegelijk met de totstandbrenging van een Europees economisch bestuur, 
verbetering van het sociale bestuur op Europees niveau noodzakelijk is;

2. dringt aan op intensiever toezicht op het sociale en werkgelegenheidsbeleid op nationaal 
niveau dat vergelijkbaar is met de regeling van het toezicht op het nationaal economisch 
beleid;

3. dringt erop aan dat, in overeenstemming met de regels voor bindend toezicht op de 
begrotingsdiscipline, de budgettaire en macro-economische maatstaven in de eurozone 
worden aangevuld met sociale en werkgelegenheidsmaatstaven om de juiste 
tenuitvoerlegging van artikel 9 VWEU te waarborgen;

4. benadrukt dat het bestaan en de toename van interne onevenwichtigheden vragen om 
automatische stabilisatoren op EU- of eurozoneniveau, zoals een jeugdgarantie of een 
minimumwerkloosheidsuitkering;

5. constateert dat het stappenplan "Naar een echte Economische en Monetaire unie" en het 
tussentijds verslag van de voorzitter van de Europese Raad, Van Rompuy, geen aandacht 
schenken aan werkgelegenheid en sociaal beleid; herhaalt derhalve zijn verzoek om een 
sociaal pact, zoals uiteengezet in het op 15 oktober 2012 vastgestelde verslag van zijn 
Commissie economische en monetaire zaken, met aanbevelingen aan de Commissie over 
het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de Commissie, de Europese Centrale 
Bank en de Eurogroep "Naar een echte Economische en Monetaire unie";

6. benadrukt dat het evenwicht moet worden hersteld tussen de bepalingen van sociaal en 
economisch beleid zoals die zijn uiteengezet in de artikelen 121 en 148 VWEU;

7. verzoekt de Commissie er bij de lidstaten op aan te dringen dat zij nationale banenplannen 
indienen als onderdeel van hun nationale hervormingsprogramma;

8. herhaalt zijn verzoek om een grotere democratische dimensie van het Europees Semester 
waarin de rol van het Parlement via de gewone wetgevingsprocedure wordt versterkt en de 
betrokkenheid van de nationale parlementen samen met sociale partners en het 
maatschappelijke middenveld wordt vergroot;
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9. verzoekt de lidstaten, indien noodzakelijke vooruitgang wordt belemmerd door 
ongerechtvaardigd blokkerende minderheden, het beginsel van nauwere samenwerking uit 
te breiden naar het sociale en werkgelegenheidsbeleid.


