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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:

1. is verheugd over het feit dat een aantal lidstaten verslagen heeft ingediend over de 
voortgang in de EU20202-doelstellingen, waarbij in sommige gevallen een beschrijving 
wordt gegeven van de specifieke projecten die aan deze doelstellingen gekoppeld worden; 
verzoekt alle lidstaten deze verslagen op te nemen als onderdeel van hun bijdragen voor 
het Europees semester 2014;

2. onderkent dat de landgebonden aanbevelingen van dit jaar vooral van belang zijn omdat 
de lidstaten daarin hun investeringsprioriteiten voor het cohesiebeleid in het volgende 
meerjarig financieel kader bepalen; pleit in dit verband voor meer gerichte 
EU-financiering van het beleid op het vlak van groei en werkgelegenheid, en dan vooral 
de bestrijding van jeugdwerkloosheid;

3. is ingenomen met het feit dat diverse lidstaten ingrijpende hervormingen van de 
arbeidsmarkt hebben aangenomen, die bedoeld zijn voor de verbetering van de veerkracht 
van de arbeidsmarkt, door grotere interne en externe flexibiliteit te introduceren, de 
segmentatie terug te dringen en de overgang tussen twee banen te vergemakkelijken;

4. constateert dat alle lidstaten aanbevelingen hebben ontvangen over de mate van 
arbeidsmarktparticipatie; verzoekt de lidstaten met hoge werkloosheidspercentages zich in 
overleg met de sociale partners meer in te zetten voor actieve arbeidsmaatregelen, zoals 
diensten voor opleidingen en werkgelegenheid, en verdere hervormingen door te voeren 
om de toegang tot werkgelegenheid te vergemakkelijken, het vroegtijdig verlaten van de 
arbeidsmarkt te voorkomen, de arbeidskosten te beperken en segmentatie van de 
arbeidsmarkt tegen te gaan;

5. herhaalt dat vooral de situatie van werkloze jongeren verontrustend is en dat urgente 
maatregelen nodig zijn; pleit voor een Europees pact voor jeugdwerkgelegenheid 
waarmee de lang geleden overeengekomen maatregelen ten uitvoer worden gelegd, en 
nieuwe hulpmiddelen en maatregelen voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid worden 
toegezegd; 

6. is ingenomen met het feit dat de Raad de Jeugdgarantie heeft aangenomen en dat er 6 
miljard euro is gereserveerd voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief als onderdeel 
van het volgende meerjarig financieel kader; verzoekt de lidstaten jeugdgarantieregelingen 
uit te voeren;

7. spoort de Commissie aan het werk van de actieteams voor jeugdwerkgelegenheid voort te 
zetten en de lidstaten met de hoogste jeugdwerkloosheidspercentages te helpen de 
structuurfondsen van de EU te herprogrammeren en te richten op jongeren; is verheugd 
over de intentie van de Commissie om het Europees portaal voor beroepsmobiliteit 
(EURES) verder te ontwikkelen door de activiteiten daarvan te intensiveren en uit te 
breiden en vooral door jeugdmobiliteit te stimuleren; 
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8. benadrukt dat er vooral maatregelen nodig zijn voor een grotere arbeidsparticipatie van 
vrouwen, oudere werknemers en werknemers met een handicap door te zorgen voor 
efficiënte stimulansen om terug te keren op de arbeidsmarkt of er te blijven; herhaalt dat 
de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van diensten in verband met voorschools 
onderwijs en kinderopvang een cruciale rol spelen;

9. benadrukt dat langdurig werklozen moeten worden gesteund met stimulansen om ze weer 
aan de slag te krijgen, zoals programma's om de overgang van sociale bijstand naar werk 
te vergemakkelijken en passende uitkeringsstelsels voor de aansluiting op de 
arbeidsmarkt;  

10. herhaalt dat het grote economische en banenpotentieel van de dienstensector 
onaangeboord blijft; pleit voor de volledige en juiste tenuitvoerlegging van de 
EU-dienstenrichtlijn; verzoekt de lidstaten obstakels in de detailhandel en overmatige 
beperkingen in de zakelijke dienstverlening en gereglementeerde beroepen op te heffen;  

11. wijst op de discrepantie tussen vraag en aanbod van vaardigheden en de knelpunten in 
veel regio’s en sectoren, en op het feit dat bepaalde onderwijs- en opleidingsstelsels 
ontoereikend zijn om te voldoen aan de vraag op de markt; is ingenomen met de 
hervormingen van de stelsels van beroepsonderwijs en -opleiding, die verscheidene 
lidstaten ondernomen hebben om de vaardigheden en competenties, vooral van jongeren, 
af te stemmen op de behoeften van de arbeidsmarkt;  herhaalt dat bijna alle lidstaten 
verdere maatregelen moeten nemen en investeringen moeten doen op het vlak van 
onderwijs en opleiding; 

12. constateert dat de crisis ernstige en langdurige gevolgen heeft voor het 
werkloosheidsniveau en de sociale situatie van de lidstaten, wat heeft geleid tot een 
onhoudbare toename van de armoede en sociale uitsluiting, met inbegrip van 
kinderarmoede, dakloosheid, armoede onder werkenden en een overmatige schuldenlast 
van huishoudens; verzoekt de lidstaten in dit verband de sociale vangnetten te verstevigen 
en erop toe te zien dat de sociale vangnetten waarop de door deze vormen van armoede 
getroffen personen kunnen terugvallen, hun functie doeltreffend vervullen;

13. is verheugd over het feit dat veel lidstaten zich dit jaar meer hebben ingespannen om hun 
nationale parlementen, sociale partners en het maatschappelijk middenveld te betrekken 
bij het opstellen van hun nationale hervormingsprogramma's; benadrukt dat de toewijding 
van alle belanghebbenden bij de ontwikkeling van de noodzakelijke hervormingen 
cruciaal is voor de doorvoering en het succes ervan;


