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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het sociale investeringspact - een reactie op de crisis

(2012/2003(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikelen 5, 
6, 9, 147, 149, 151 en 153 hiervan,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld 'Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei' (COM(2010)2020),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2010 getiteld 'Een agenda voor 
nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige werkgelegenheid' 
(COM(2010)0682) en gezien zijn resolutie hierover van 26 oktober 20111,

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2011 over de jaarlijkse 
groeianalyse 2012 (JGA) (COM(2011)0815), het als bijlage daarbij gevoegde ontwerp voor 
het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en zijn resolutie van 15 februari 2012 over 
werkgelegenheid en sociale aspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2012 2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 over een aanbeveling van de 
Commissie over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten 
(COM(2008)0639) en zijn resolutie hierover van 6 mei 20093,

– gezien het Eurostat-onderzoek van januari 2012 en het Eurostat-persbericht van 8 februari 
20124,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld 'Het Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang' 
(COM(2010)0758), het standpunt van het Europees Economisch en Sociaal Comité hierover5

en zijn resolutie hierover van 15 november 20116,

– gezien het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het 
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)7,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2008 getiteld 'Vernieuwde sociale 
agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21 eeuw' (COM(2008)0412) en 
zijn resolutie hierover van 6 mei 20098,

– gezien de mededeling van de Commissie over houdbare overheidsfinanciën op lange termijn 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0466.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0047.
3 PB C 292E van 5.8.2010, blz. 23.
4 Eurostat-persbericht 2.1.2012, blz. 1.
5 PB C 238 van 25.8.2011, blz. 130.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0495.
7 PB L 298 van 7.11.2008, blz. 20.
8 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0370.
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voor een economie in herstel (COM(2009)0545) en zijn resolutie hierover van 20 mei 20101,

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 juni 2010 getiteld 'Een nieuwe impuls voor de 
Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning 
van de Europa 2020-strategie' (COM(2010)0296) en zijn resolutie hierover van 8 juni 20112,

– gezien zijn resolutie van 1 december 2011 over bestrijding van voortijdig schoolverlaten3,

– gezien het Communiqué van Brugge over intensievere Europese samenwerking inzake 
onderwijs en opleiding voor de periode 2011-2020, dat op 7 december 2010 werd 
aangenomen4,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over 'Vooruitgang bij de 
verwezenlijking van de gemeenschappelijke Europese doelstellingen inzake onderwijs en 
opleiding' (SEC(2011)0526),

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2010 over het bevorderen van de toegang van jongeren tot de 
arbeidsmarkt en het versterken van de positie van stagiair en leerling5,

– gezien het recent aangenomen pakket van 5 verordeningen en één richtlijn over economische 
governance van de EU6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2011 over het meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398),

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat niet alleen de economische groei, maar ook de werkgelegenheidsgraad, 
overheidsbesparingen en de kwaliteit van de sociale investeringen in Europa lange tijd de 
gevolgen zullen ondervinden van de huidige economische en financiële crisis;

B. overwegende dat de meeste recente reacties op de crisis in hoofdzaak uitgaan van 
doelstellingen op korte termijn, namelijk het herstel van de stabiliteit in de 
overheidsfinanciën, die van cruciaal belang zijn voor de bescherming van onze economie; 
overwegende dat deze besparingsmaatregelen op lange termijn een negatieve weerslag 
kunnen hebben op de werkgelegenheid, groei en concurrentiekracht, indien ze niet met groei-
en werkgelegenheidsvriendelijke maatregelen aangevuld worden;

C. overwegende dat de Lissabonstrategie en de Europese werkgelegenheidsstrategie niet in hun 
opzet geslaagd zijn, en overwegende dat het succes van de Europa 2020-strategie nog 
onzeker is en een grotere inzet van lidstaten en de Europese instellingen vergt;

D. overwegende dat volgens de recent gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en het daarbij 
horende ontwerp voor het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid de lidstaten 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0190.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0263.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0531.
4 IP/10/1673.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0262.
6 PB L 306 van 23.11.2011, blz. 1.
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onvoldoende aandacht besteden aan de sociale, werkgelegenheids- en 
onderwijsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie, omdat ze begrotingsconsolidatie nog 
altijd als prioriteit behandelen;

E. overwegende dat de werkloosheidsgraad in de EU-27 in januari 2012 meer dan 10% bedroeg, 
voornamelijk onder jonge mensen, laaggeschoolde werknemers en langdurig werklozen, en 
overwegende dat dit samen met de vergrijzing op lange termijn een ernstig risico van verlies 
aan menselijk kapitaal inhoudt en onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de arbeidsmarkt 
en het potentieel voor economische groei;

F. overwegende dat bijna 16% van de Europeanen in 2010 het risico liep in de armoede te 
belanden en dat het aantal kinderen en volwassenen in werkloze huishoudens in datzelfde 
jaar bijna 10% bedroeg; overwegende dat dit in combinatie met kinderarmoede, armoede 
onder werkenden en werkloosheid bij jonge mensen in de toekomst tot een hoger risico van 
armoede en sociale uitsluiting zal leiden;

G. overwegende dat de onderwijsresultaten in de Europese Unie nog altijd ontoereikend zijn om 
de noden van de arbeidsmarkt te lenigen en niet het hooggekwalificeerde personeel opleveren 
dat steeds vaker gevraagd wordt;

H. overwegende dat de druk op sociale bijstandsregelingen toegenomen is en dat de ontvangsten 
ervan drastisch teruggelopen zijn; overwegende dat de aanhoudend hoge langdurige 
werkloosheidsgraad deze tendens enkel nog zal verergeren;

I. overwegende dat gerichte sociale investeringen belangrijk zijn om in de toekomst een goede 
werkgelegenheidsgraad te waarborgen, de economie te stabiliseren, het menselijk kapitaal te 
verbeteren en het mededingingsvermogen van de Europese Unie te versterken;

Nieuwe benadering van sociale investeringen in Europa

1. herinnert eraan dat bij sociale investeringen geldmiddelen worden verstrekt en benut om een 
zowel sociaal als economisch rendement te bereiken, waardoor ze bijgevolg ingezet worden 
om opkomende sociale risico's en behoeften aan te pakken en gericht zijn op overheidsbeleid 
en strategieën voor investeringen in menselijk kapitaal die individuen, gezinnen en 
maatschappijen voorbereiden om zich aan verschillende hervormingen aan te passen en hun 
overgang naar meer flexibele arbeidsmarkten te bevorderen;

2. benadrukt dat het vermogen om sociale en economische doelstellingen met elkaar te 
verzoenen een van de belangrijkste kenmerken van sociale investeringen is en dat ze daarom 
niet alleen als uitgaven, maar ook als investeringen met een reëel toekomstig rendement 
moeten worden beschouwd;

3. merkt bijgevolg op dat sociale investeringen een belangrijk onderdeel van het Europese 
economische en werkgelegenheidsbeleid en van de reacties van de EU op de crisis moeten 
vormen en dat de werkgelegenheids-, sociale en onderwijsdoelstellingen van de Europa 
2020-strategie daartoe beter uitgevoerd moeten worden;

4. merkt op dat de crisis noopt tot een modernisering van het Europese sociale model, een 
heroverweging van nationaal sociaal beleid en een overgang van een 'actieve welvaartsstaat', 
die uitsluitend reageert op opkomende nadelen tengevolge van marktfalen, naar een 
'activerende welvaartsstaat', die in mensen investeert en burgers instrumenten en stimulansen 
aanreikt;
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Activerende welvaartsstaat

5. verzoekt in dit opzicht de lidstaten en de Commissie om een evenwicht te handhaven tussen 
maatregelen die de onmiddellijke uitdagingen van de crisis aanpakken en maatregelen op 
middellange en lange termijn, en om in het bijzonder voorrang te geven aan activiteiten die:

a) werklozen aan een nieuwe baan helpen,
b) duurzame kwaliteitsbanen opleveren en de arbeidsproductiviteit en arbeidsverdeling 

verbeteren,
c) in onderwijs en opleiding investeren,
d) het evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid bevorderen en het gezins- en beroepsleven 

helpen verzoenen,
e) pensioenstelsels hervormen en de juiste omstandigheden scheppen om langer te werken,
f) armoede en sociale uitsluiting bestrijden;

6. verzoekt de lidstaten en de Commissie om de nodige stappen te zetten om een gunstig 
werkgelegenheidsklimaat te scheppen met een ondersteunend arbeidsmarktbeleid, zoals meer 
doeltreffende en doelgerichte systemen op het gebied van werkloosheid en sociale 
bijstandsuitkeringen in combinatie met maatregelen tot activering van werklozen, om 
speciale opleidingen en herscholingen te organiseren teneinde langdurig werklozen inzetbaar 
te houden, en om bijscholing en stages te bevorderen voor in het bijzonder werkloze jongeren 
en laaggeschoolde werknemers;

7. moedigt de lidstaten aan om te investeren in de ondersteuning van jonge mensen en in de 
verbetering van hun toegang tot de arbeidsmarkt door hun opleidingen en stageprogramma's 
aan te reiken, door ondernemerschap te bevorderen en werkgevers met stimulansen aan te 
sporen om pas afgestudeerden aan te nemen, door een betere overgang tussen school en 
beroepsleven te garanderen en door Europese en regionale mobiliteit te bevorderen;

8. verzoekt de lidstaten en de Commissie om alle mogelijke maatregelen te nemen om 
onderwijsstelsels op alle niveaus te verbeteren door duidelijk de nadruk te leggen op 
strategieën voor de ontwikkeling van het kind in zijn eerste levensjaren, door voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen, door het secundair onderwijs te verbeteren en leerlingen te 
begeleiden en te adviseren, door betere omstandigheden te scheppen zodat studenten met 
succes hoger onderwijs aanvatten of rechtstreeks toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, door 
instrumenten te ontwikkelen om toekomstige vaardigheidsbehoeften beter te kunnen 
inschatten en de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en 
arbeidsbemiddelingsdiensten te versterken, door de erkenning van beroepskwalificaties te 
verbeteren en nationale kwalificatiekaders te ontwikkelen;

9. verzoekt de Commissie om een uitgebreide toepassing van de beginselen inzake 
flexizekerheid te garanderen en om arbeidsmarktsegmentering aan te pakken door zowel 
adequate sociale bescherming te bieden aan mensen in overgangsperiodes of met deeltijdse 
of halftijdse arbeidsovereenkomsten, als toegang te verschaffen tot kansen op opleiding, 
loopbaanontwikkeling en voltijds werk; moedigt lidstaten aan om te investeren in diensten 
als kinderopvang en scholen waar kinderen de hele dag terecht kunnen die gendergelijkheid 
helpen bevorderen, een beter evenwicht tussen werk en gezin bevorderen en werkloze en 
alleenstaande ouders aanzetten tot werk;

10. moedigt de lidstaten aan om de nodige hervormingen door te voeren zodat de wettelijke 
pensioenleeftijd opgetrokken wordt en de mogelijkheden voor vervroegde uittreding beperkt 
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worden, en om deze hervormingen te combineren met een voortdurende verbetering van de 
arbeidsomstandigheden en de invoering van regelingen voor levenslang leren die langere 
loopbanen mogelijk maken;

Betere governance door het sociaal investeringspact

11. moedigt de lidstaten aan om grotere inspanningen te leveren om sociale investeringen op te 
nemen in hun begrotingsdoelstellingen op middellange en lange termijn een in hun nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de Europese Raad en de Commissie om beter toe te zien 
op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale zaken;

12. merkt op dat het recent ontwikkelde systeem voor macro-economisch en begrotingstoezicht 
in de EU moet aangevuld worden met een betere controle op het beleid inzake 
werkgelegenheid en sociale zaken, teneinde een correcte verwezenlijking van de 
doelstellingen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken te kunnen garanderen; 
verzoekt de Commissie bijgevolg om een scorebord met gemeenschappelijke indicatoren 
voor sociale investeringen te overwegen, waarmee de vooruitgang ter zake in EU-landen 
opgevolgd kan worden;

13. verzoekt de lidstaten om te overwegen om een sociaal investeringspact af te sluiten, zodat 
hun inspanningen aan de hand van een versterkt controlemechanisme beter gericht kunnen 
worden op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociale zaken en onderwijs;

14. verzoekt de Commissie om alle mogelijke maatregelen te nemen om lidstaten aan te 
moedigen om dit sociaal investeringspact te ondertekenen en om de doelstellingen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en onderwijs in het Europees semester 2013 te 
beoordelen;

15. verzoekt de lidstaten om erop toe te zien dat het onlangs besproken meerjarig financieel 
kader voor de jaren 2014-2020 de gepaste begrotingsmiddelen bevat om in Europa sociale 
investeringen te kunnen doen en dat de beschikbare financiering op rationele en doelmatige 
wijze gebruikt wordt om onder andere de structuurfondsen, met name het Europees Sociaal 
Fonds, ten dienste te stellen van sociale investeringen, waarbij de prioriteiten de specifieke 
behoeften van de verschillende lidstaten weerspiegelen; verzoekt de Commissie om zo nodig 
andere mogelijke financieringsbronnen ter beschikking van de lidstaten te stellen voor 
sociale investeringen;

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, en 
aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Niet alleen de Europese economie, maar ook de werkgelegenheidsgraad, overheidsbesparingen 
en sociale investeringen in Europa zullen ongetwijfeld lange tijd de ingrijpende gevolgen 
ondervinden van de huidige economische en financiële crisis. De meeste recente en huidige 
reacties op de crisis gaan uit van doelstellingen op korte termijn die er in hoofdzaak op gericht 
zijn de overheidsfinanciën opnieuw houdbaar te maken, wat van cruciaal belang is voor de 
Europese economie. In dit opzicht mogen we echter niet voorbijgaan aan de eventuele negatieve 
weerslag van deze besparingsmaatregelen op de werkgelegenheid en het mededingingsvermogen 
in Europa, tenzij we ze aanvullen met groei- en werkgelegenheidsvriendelijke maatregelen, zoals 
doelgerichte sociale investeringen.

Uitdagingen van de toekomst

Tengevolge van de economische en sociale crisis bedroeg de werkloosheidsgraad in de EU-27 in 
januari 2012 meer dan 10%. Bovendien heeft Europa te kampen met bijzonder zware problemen 
met betrekking tot jongerenwerkloosheid. Samen met de steeds moeilijker wordende overgang 
van school naar werk kan dit op de langere termijn resulteren in een vervreemding van de 
arbeidsmarkt of het verlies van menselijk kapitaal. Even dringend is de situatie van 
laaggeschoolde werknemers die door een sectorale verschuiving naar hoogtechnologische en 
kennisintensieve activiteiten met een almaar kleinere vraag naar arbeid geconfronteerd worden. 
Of het groeiende aantal mensen dat in armoede leeft en een risico loopt op sociale uitsluiting. 

De problematische situatie op de arbeidsmarkt wordt nog bemoeilijkt door problemen in de 
onderwijsstelsels en door de vergrijzing. Enerzijds zijn de onderwijsresultaten in de Europese 
Unie ontoereikend om de noden van de arbeidsmarkt te lenigen en leveren ze niet het 
hooggekwalificeerde personeel op dat steeds vaker gevraagd wordt. Enigszins verontrustend is 
het feit dat 14,1% van alle jongeren tussen 18 en 24 in 2010 als voortijdige schoolverlaters 
geboekt stond en dat meer dan 20% van alle kinderen de basisvaardigheden lezen, schrijven en 
rekenen niet beheerste. Anderzijds valt het aantal personen dat de arbeidsmarkt betreedt door de 
vergrijzing terug en zal de beroepsbevolking vanaf 2012 stilaan slinken. Uiteindelijk zullen er in 
2060 voor elke 65-plusser slechts twee werkende burgers zijn. Deze demografische trends zullen 
grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, het economische groeipotentieel en de 
overheidsbesparingen.

Daarbij is de druk op de sociale bijstand ten gevolge van de crisis in veel landen toegenomen, 
terwijl de inkomens uit pensioenregelingen, invaliditeitsuitkeringen of vergoedingen van de 
kosten voor medische zorg drastisch afgenomen zijn. De hoge langdurige werkloosheidsgraad 
zal deze trend enkel nog verergeren.

Helaas ontbreekt het de meeste recente reacties op de crisis aan een sociale beleidsdimensie. 
Volgens de recent gepubliceerde jaarlijkse groeianalyse en het daarbij horende ontwerp voor het 
gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid besteden de lidstaten onvoldoende aandacht aan de 
doelstellingen sociale, werkgelegenheids- en onderwijsdoelstellingen van de Europa 2020-
strategie, omdat ze begrotingsconsolidatie nog altijd als prioriteit moeten behandelen. 

Belang van sociale investeringen

Om de duurzame groei in Europa te herstellen, moeten bovengenoemde uitdagingen met gerichte 
sociale investeringen beantwoord worden, die individuen, gezinnen en maatschappijen 
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voorbereiden om zich aan veranderende economische omstandigheden en arbeidsmarktbehoeften 
aan te passen. Terwijl ze enerzijds de duurzaamheid van de overheidsfinanciën moeten
vrijwaren, moeten de lidstaten anderzijds werklozen, met name langdurig werklozen, aan een 
nieuwe baan helpen, moeten ze duurzame kwaliteitsbanen creëren en de arbeidsproductiviteit en 
arbeidsverdeling verbeteren, moeten ze in onderwijs en opleiding investeren, de 
onderwijsresultaten verbeteren en de vaardigheden van afgestudeerden en werkenden beter op de 
behoeften op de arbeidsmarkt afstemmen, moeten ze het evenwicht tussen flexibiliteit en 
zekerheid bevorderen en gezin en werk helpen verzoenen, moeten ze pensioenstelsels hervormen 
en de juiste omstandigheden scheppen om langer te werken, en moeten ze tot slot armoede en 
sociale uitsluiting bestrijden.

Sociale investeringen bestrijken uiteenlopende beleidsdomeinen en zijn bijgevolg bijzonder 
belangrijk om in de toekomst een goede werkgelegenheidsgraad te waarborgen en het 
mededingingsvermogen van Europa te verbeteren. Aangezien dergelijke investeringen erop 
gericht zijn sociale en economische doelstellingen te verzoenen, moeten overheden ze niet alleen 
als uitgaven, maar eerder als investeringen met een reëel toekomstig rendement beschouwen. 
Bovendien lijkt de crisis lidstaten ertoe te nopen hun sociaal beleid te heroverwegen en een 
overgang te maken van een 'actieve welvaartsstaat' naar een 'activerende welvaartsstaat', die in 
mensen investeert en die burgers instrumenten en stimulansen aanreikt in plaats van uitsluitend 
op opkomende nadelen ten gevolge van marktfalen te reageren. Gezien het bovenstaande moeten 
we ervoor zorgen dan sociale investeringen een belangrijk onderdeel van het Europese 
economische en werkgelegenheidsbeleid en van de reacties van de EU op de crisis vormen.

EU-dimensie en betere governance

Er lijkt een dringende behoefte te bestaan aan een gecoördineerde EU-aanpak voor sociale 
investeringen. De eerste poging tot een gecoördineerd antwoord van de EU op het vlak van een 
Europees beleid op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, namelijk de 
Lissabonstrategie en de Europese werkgelegenheidsstrategie, slaagde door een zwakke 
governance niet in haar opzet. Helaas lijkt het succes van de Europa 2020-strategie ons nog 
onzeker en vergt ze een grotere inzet van de lidstaten. Daarom is de rapporteur van mening dat 
de recent ontwikkelde economische governance en het macro-economische toezicht aangevuld 
moeten worden met een controle op het beleid inzake werkgelegenheid en sociale zaken. In het 
licht hiervan roept de rapporteur de lidstaten op om het sociaal investeringspact te ondertekenen, 
zodat ze een betere governance en een betere controle op de verwezenlijking van de 
werkgelegenheids-, sociale en onderwijsdoelstellingen van de Europa 2020-strategie kunnen 
garanderen. Ze verzoekt de Commissie ook om een scorebord te ontwikkelen met 
gemeenschappelijke indicatoren voor sociale investeringen, waarmee de vooruitgang in EU-
landen kan opgevolgd worden. Een werkelijke sociale investeringsstrategie vereist een gepaste 
financiering. Daarom verzoekt de rapporteur de Raad om erop toe te zien dat het onlangs 
besproken meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 de gepaste begrotingsmiddelen 
bevat om in Europa sociale investeringen te kunnen doen en om de structuurfondsen, met name 
het Europees Sociaal Fonds, ten dienste te stellen van sociale investeringen.


