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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie over de 
sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)
(2013/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

- gezien de mededeling van de Commissie van 2 oktober 2013 "Versterking van de sociale 
dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU)" (COM (2013) 690 final),

- gezien het verslag van de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, aan de 
Europese Raad van 26 juni 2012 "Naar een echte Economische en Monetaire Unie" 
(EUCO 120/12),

- gezien de mededeling van de Commissie van 30 november 2012 "Blauwdruk voor een 
hechte Economische en Monetaire Unie: Aanzet tot een Europees debat" (COM(2012) 
777 final 2),

- gezien de conclusies van de Europese Raad van 14 december 2012 over de routekaart 
voor de voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (EUCO 205/12), 

- gezien de mededeling van de Commissie van 20 maart 2013 "Blauwdruk voor een hechte 
Economische en Monetaire Unie: Invoering van een instrument voor convergentie en 
concurrentievermogen" (COM(2013) 165 final),

- gezien de mededeling van de Commissie van 20 maart 2013 "Blauwdruk voor een hechte 
Economische en Monetaire Unie: Voorafgaande coördinatie van plannen voor belangrijke 
hervormingen van het economische beleid" (COM(2013) 166 final, 

- gezien de conclusies van de Europese Raad van 14 maart 2013 (EUCO 23/13) en de 
conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2013 (EUCO 104/2/13),

- gezien zijn resolutie van 20 november 2012 "Naar een echte Economische en Monetaire 
Unie"1,

- gezien de mededeling van de Commissie van 20 februari 2013 "Naar sociale investering 
voor groei en cohesie - inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-
2020" (COM (2013) 83 final) en zijn resolutie van 12 juni 2013 daarover2, 

- gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) van 30 
september 2013 over "Het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: 
uitvoering van de prioriteiten voor 2013"3,

- gezien de openbare hoorzitting van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0430
2 P7_TA-PROV(2013)0266
3 A7-0322/2013
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(EMPL) van 9 juli 2013 over de "Sociale dimensie van de Economische en Monetaire 
Unie (EMU) - een Europese Werkloosheidsregeling",

- gezien het paper over automatische stabilisatoren van 4 oktober 2013, gepubliceerd door 
de werkgroep van DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL) van de 
Commissie, 

- gezien de beleidsnota van het European Policy Center (EPC) van 13 september 2013 
"Developing the social dimension of a deep and genuine Economic and Monetary Union",

- gezien de blauwdruk van Notre Europe voor een "Cyclical Shock Insurance Scheme in the 
Euro Area" van september 2013, 

- gezien de interne discussienota van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) "Toward a 
fiscal union for the Euro area" van september 2013 (SDN/13/09), 

- gezien de vragen xxx aan de Commissie en xxx aan de Raad over de sociale dimensie van 
de Economische en Monetaire Unie (O-000000/2013 – B7-0000/2013) and (O-
000000/2013 – B7 0000/2013),

- gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de werkloosheid in de EU het alarmerend niveau van 26,6 miljoen 
werklozen heeft bereikt1, 

B. overwegende dat de jeugdwerkloosheid een ongekende hoogte heeft bereikt en gemiddeld 
23% voor de EU als geheel bedraagt, 

C. overwegende dat de langdurige werkloosheid in de meeste lidstaten is gestegen, en in de 
EU als geheel een recordhoogte heeft bereikt,

D. overwegende dat de structurele werkloosheid en het gebrek aan afstemming tussen vraag 
en aanbod, zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit, van arbeid toenemen, 

E. overwegende dat sinds 2007 de armoede in de EU is gestegen, terwijl de gezinsinkomens 
dalen, waardoor 24,2% van de EU-bevolking momenteel de kans loopt tot armoede of 
sociale uitsluiting te vervallen,

F. overwegende dat sinds het begin van de crisis de armoede onder werkenden gestaag is 
toegenomen, 

G. overwegende dat de stijgende armoede onder werkenden en werkloze gezinnen heeft 
geleid tot toename van de kinderarmoede,

H. overwegende dat er hardnekkige verschillen blijven bestaan tussen de EU-lidstaten, die 
resulteren in een snelle polarisatie van de werkloosheid, met name binnen de eurozone, 

I. overwegende dat de sociale ongelijkheid sneller is gegroeid in de eurozone dan in de EU, 

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, October 2013
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J. overwegende dat de werkloosheid in de periferie van de eurozone in 2012 tot gemiddeld 
17,3% is gestegen, tegenover 7,1% in het centrum van de eurozone, 

K. overwegende dat het gemiddelde percentage van jongeren die geen werk hebben en geen 
onderwijs of opleiding volgen ("NEET"), is gestegen tot 22,4% in de periferie, tegenover 
11,4% in het centrum van de eurozone, 

L. overwegende dat de armoede is toegenomen in tweederde van de EU-lidstaten, maar zich 
in het overige een derde deel heeft gestabiliseerd,

M. overwegende dat er belangrijke stappen zijn gezet om de economische beleidsaansturing 
van de EU te versterken, maar dat Europa een zeer hoge economische en sociale prijs 
heeft betaald,

N. overwegende dat aan de discussie over de sociale onevenwichtigheden hetzelfde gewicht 
moet worden toegekend als aan de discussie over de macro-economische 
onevenwichtigheden,

O. overwegende dat de recente ontwikkeling van de economische beleidsaansturing tot 
onevenwichtigheid heeft geleid met betrekking tot artikelen 121 en 148 VWEU,

P. overwegende dat de EU moet blijven werken aan de verdeling van de schuldenlast om te 
vermijden dat er een negatieve spiraal ontstaat die leidt tot sociale dumping in de periferie 
en in het centrum,

Q. overwegende dat de commissie EMPL op 9 juli vóór het besluit heeft gestemd om 25% 
van de middelen van het cohesiebeleid toe te wijzen aan het Europees Sociaal Fonds 
(ESF),

R. overwegende dat de commissie EMPL op 9 juli een openbare hoorzitting heeft gehouden 
over "De sociale dimensie van de EMU - een Europese werkloosheidsregeling", waar de 
noodzaak van automatische stabilisatoren in de eurozone is vastgesteld en mogelijke
modaliteiten voor de invoering hiervan zijn onderzocht,

S. overwegende dat het gemeenschappelijk monetair beleid de conjunctuurcycli verhevigt 
doordat het leidt tot oververhitting in landen met een fase van hoogconjunctuur en een nog 
zwakkere groei in de landen die al in een recessie verkeren, 

T. overwegende dat het gebruik van begrotingsbeleid als een stabilisatie-instrument in de 
EMU maar beperkt doeltreffend is vanwege de sterke onderlinge handelsbetrekkingen, die 
leiden tot grote overloopeffecten, en de coördinatie van het begrotingsbeleid door middel 
van het stabiliteits- en groeipact (SGP),

U. overwegende dat sinds 2010 de uitgaven voor sociale zekerheid hun rol als nationale 
automatische stabilisator in de Eurozone hebben verloren,

V. overwegende dat lidstaten met een lange geschiedenis van hoogwaardig sociaal overleg 
beter bestand tegen de crisis zijn gebleken, 

W. overwegende dat de trojka heeft bevestigd dat hoogwaardige deelname van de sociale 
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partners en een sterk sociaal overleg ook op nationaal niveau essentieel is voor het 
welslagen van alle hervormingen en met name de hervormingen van de EMU,

X. overwegende dat de Raad van Europa bepaalde arbeidsrechtelijke hervormingen die 
Griekenland door de trojka zijn opgelegd als illegaal heeft beoordeeld1, en dat de IAO 
heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van een aantal herhaalde en omvangrijke 
ingrepen in vrije en vrijwillige collectieve onderhandelingen, evenals een groot tekort aan 
sociaal overleg met betrekking tot bezuinigingsmaatregelen in deze lidstaat2,

1. is verheugd over de langverwachte mededeling van de Commissie over de sociale 
dimensie van de Economische en Monetaire Unie (EMU) en beschouwt deze als een 
verdere stap op weg naar de ontwikkeling van een echte sociale dimensie van de EMU; 

2. is sterk voorstander van de voorgestelde invoering van een scorebord van belangrijke 
werkgelegenheids- en sociale indicatoren, dat moet worden opgenomen in de procedure 
bij macro-economische onevenwichtigheden en moet worden gebruikt bij het opstellen 
van het gezamenlijk werkgelegenheidsverslag van de Commissie;

3. betreurt het dat de voorgestelde indicatoren onvoldoende zijn om de werkgelegenheids- en 
sociale situaties in de lidstaten op omvattende wijze te weerspiegelen; 

4. dringt erop aan dat in de voorgestelde indicator inzake jeugdwerkloosheid jongeren 
worden opgenomen tot de leeftijd van 30 jaar, zoals bepaald door de Europese 
Jeugdgarantie op vrijwillige basis; 

5. dringt aan op het opnemen van aanvullende indicatoren in het scorebord, met name
kinderarmoede, een index voor fatsoenlijke werk en een Europese index voor toereikend 
loon, zodat een goede beoordeling van de sociale situatie in Europa kan worden gemaakt; 

6. verzoekt de Raad concrete benchmarks te definiëren voor de werkgelegenheid en sociale 
indicatoren in de vorm van een Europees minimumpakket aan sociale 
beschermingsmaatregelen, om tijdig activeringsmaatregelen op EU-niveau in gang te 
zetten;

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten een mechanisme op te zetten om de sociale 
partners volledig te betrekken bij de vaststelling van de werkgelegenheids- en sociale 
indicatoren;

8. benadrukt dat ervoor gezorgd moet worden dat de monitoring van de werkgelegenheid en 
de sociale ontwikkelingen leidt tot pro-actieve maatregelen gericht op het minimaliseren 
van de sociale verschillen tussen de lidstaten en het voorkomen van sociale dumping; 

9. betreurt het dat de Commissie de kwestie van de uitsluiting van sociale investeringen in de 
berekening van het tekort van de lidstaten niet juist heeft benaderd;

10. benadrukt dat het opnemen van sociale investeringen in de berekening van de hoogte van 
het tekort de rol van de structuurfondsen als convergentie-instrument aanzienlijk afzwakt; 

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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11. betreurt het dat de risico-evaluatie, uitgevoerd in het kader van procedure bij de macro-
economische onevenwichtigheden, niet adequaat rekening houdt met de sociale gevolgen 
van de onderlinge economische afhankelijkheid tussen de lidstaten;

12. betreurt het dat de Commissie onvoldoende overleg heeft gevoerd over de rol en de 
modaliteiten van de automatische stabilisatoren in haar mededeling van 2 oktober 2013 en 
herhaalt zijn oproep aan de Commissie om een groenboek over de automatische 
stabilisatoren in de Eurozone op te stellen; 

13. is verheugd over de voorgestelde grotere betrokkenheid van de sociale partners in het 
Europees semesterproces, onder meer in het kader van het Comité voor de sociale dialoog 
voorafgaand aan de jaarlijkse goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse (AGS);

14. betreurt het te formele karakter van de macro-economische overleg en dringt in dit 
verband aan op een nog actievere rol van de sociale partners in het Europees semester;

15. verzoekt de Commissie om bij het opstellen van de jaarlijkse groeianalyse 2014 (AGS) het 
verslag van het Parlement over het Europees semester voor economische 
beleidscoördinatie: uitvoering van de prioriteiten voor 2013, haar mededeling over de 
sociale dimensie van de EMU en de resolutie van het Europees Parlement daarover 
volledig te integreren; 

16. verzoekt de Europese Raad in december concrete maatregelen te definiëren voor de 
ontwikkeling van een echte sociale en werkgelegenheidspijler als onderdeel van de EMU, 
op basis van de communautaire methode, en de modaliteiten van de invoering van een 
Europees werkloosheidsregeling als een automatische stabilisator voor de eurozone verder 
uit te werken; 

17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en 
de Europese Raad.


