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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie "Naar 
sociale investering voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van het Europees 
Sociaal Fonds 2014-2020" (COM(2013)0083)
(2013/0000(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name 
de artikelen 5, 6, 9, 14, 147, 148, 149, 151 en 153,

– gezien de mondelinge vraag aan de Commissie over de mededeling "Naar sociale 
investering voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 
2014-2020" (O-000/2013 - B7-0000/2013),

– gezien de mededeling van de Commissie "Naar sociale investering voor groei en cohesie –
inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020" (COM(2013)0083),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld "Investeren in 
kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken" (COM(2013)778),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"Evidence on Demographic and Social Trends: Social Policies' Contribution to Inclusion, 
Employment and the Economy" (SWD(2013)038),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"Follow-up on the implementation by the Member States of the 2008 European 
Commission recommendation on active inclusion of people excluded from the labour 
market - Towards a social investment approach" (SWD(2013)039),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"3rd Biennal Report on Social Services of General Interest" (SWD(2013)040),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"Long-term care in ageing societies - Challenges and policy options" (SWD(2013)041),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"Confronting Homelessness in the European Union" (SWD(2013)042),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"Investing in Health" (SWD(2013)043),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld 
"Social investment through the European Social Fund" (SWD(2013)044),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2012 over de jaarlijkse 
groeianalyse 2013 (COM(2012)0750) en het ontwerp van het gezamenlijk verslag over de 
werkgelegenheid dat als bijlage is bijgevoegd,
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– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over het Europees semester voor economische 
beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 
20131,

– 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 18 april 2012 getiteld "Naar een banenrijk 
herstel" (COM(2012)0173),

– gezien mondelinge vraag O-000120/2012 aan de Commissie en de bijbehorende resolutie 
van 14 juni 2012 over "Naar een banenrijk herstel"2,

– 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),

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2011 over de agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen3,

– 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 advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité hierover4

en zijn resolutie van 15 november 2011 hierover5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 december 2011 getiteld "Initiatief 
"Kansen voor jongeren""(COM(2011)0933),

– gezien zijn mondelinge vraag aan de Commissie en de bijbehorende resolutie van 24 mei 
2012 over het "Initiatief "Kansen voor jongeren"6,

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 december 2012 getiteld "Jongeren aan het 
werk helpen" (COM(2012)727),

– gezien zijn resolutie van 7 september 2010 over de ontwikkeling van het 
werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie7,

– gezien het Europees pact voor gendergelijkheid (2011-2020), dat op 7 maart 2011 door de 
Raad is goedgekeurd,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 oktober 2008 over een aanbeveling van de 
Commissie inzake de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0053.
2 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2012)0260.
3 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2011)0466.
4 PB C 238 van 25.8.2011, blz.130-134.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0495.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0224.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0299.
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uitgesloten (COM(2008)0639) en zijn resolutie hierover van 6 mei 20091,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juli 2008 getiteld "Vernieuwde sociale 
agenda: kansen, toegang en solidariteit in het Europa van de 21e eeuw" 
(COM(2008)0412) en zijn resolutie hierover van 6 mei 20092,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld "Houdbare overheidsfinanciën op lange 
termijn voor een economie in herstel" (COM(2009)0545), en zijn resolutie daarover van 
20 mei 20103,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1081/2006 (COM/2011/0607 definitief /2 - 2011/0268 (COD)) van 14 maart 2012 en zijn 
ontwerpwetgevingsresolutie hierover van 20 augustus 20124,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2012 over het Initiatief voor sociaal 
ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor sociale ondernemingen 
in een kader van sociale economie en innovatie5,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2013 over maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief 
herstel6,

– gezien zijn resolutie van 20 november 2012 over het sociale investeringspact – een reactie 
op de crisis7,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 februari 2012 getiteld "Een agenda voor 
adequate, veilige en duurzame pensioenen" (COM(2012)055),

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

A. overwegende dat in veel landen de op begrotingsconsolidatie gerichte maatregelen hebben 
geleid tot het leggen van de nadruk op uitgaven op korte termijn, ten koste van 
investeringen in duurzame groei, werkgelegenheid, sociale cohesie en 
concurrentievermogen in het kader van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie;

B. overwegende dat gerichte sociale investeringen de economie stabiliseren, de 
werkgelegenheid stimuleren en de vaardigheden van arbeidskrachten vergroten, waardoor 
het concurrentievermogen van de EU wordt versterkt;

C. overwegende dat voor vacatures steeds vaker hooggekwalificeerd personeel wordt 
gevraagd en toenemende vaardigheden worden verlangd voor sectoren die in de toekomst 

                                               
1 PB C 292E van 5.8.2010, blz. 23.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0370.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0190.
4 A7-0250/2012.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0429.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0050.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0419.
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veel werkgelegenheid zullen bieden, wat adequate investeringen in onderwijs- en 
opleidingsprogramma's vereist;

D. overwegende dat de gemiddelde inkomens van huishoudens in de EU dalen en langdurige 
werkloosheid, alsmede armoede en sociale uitsluiting, met inbegrip van armoede onder 
werkenden en maatschappelijke polarisering in veel lidstaten toenemen;

E. overwegende dat momenteel 10,5% van de beroepsbevolking werkloos is;

F. overwegende dat de Europese Raad op 30 januari 2012 heeft verklaard: "Groei en 
werkgelegenheid zullen pas weer opbloeien als we een consequente aanpak volgen die 
steunt op een brede basis, die een combinatie is van een slimme begrotingsconsolidatie die 
blijft investeren in toekomstige groei, van gezond macro-economisch beleid en van een 
actieve werkgelegenheidsstrategie die de sociale cohesie in stand houdt";

G. overwegende dat de gevolgen van de huidige crisis tezamen met de demografische 
ontwikkelingen een wissel trekken op de socialezekerheidsstelsels en een fatsoenlijke 
sociale zekerheid, met inbegrip van verplichte en vrijwillige sociale verzekeringen;

H. overwegende dat 22,8% van de jongeren in de EU geen werk heeft en dat een aantal 
lidstaten kampt met een jeugdwerkloosheidspercentage van meer dan 50%; 

I. overwegende dat 8,3 miljoen Europeanen onder de 25 jaar niet werken of geen onderwijs 
of opleiding volgen (NEET), en overwegende dat deze aantallen steeds verder stijgen en 
er een verloren generatie dreigt te ontstaan;

J. overwegende dat 19% van de kinderen een armoederisico loopt tegen gemiddeld 16% van 
de Europese bevolking als geheel;

K. overwegende dat 8% van de burgers van de EU in ernstige mate te lijden heeft onder 
materiële deprivatie en zich een aantal behoeften die in Europa onmisbaar worden geacht 
voor een menswaardig bestaan niet kan veroorloven;

L. overwegende dat 15% van alle kinderen de school verlaat zonder het middelbaar 
onderwijs te hebben afgerond en overwegende dat 10% van de burgers in de EU in 
werkloze huishoudens woont; 

M. overwegende dat het Comité voor Sociale Bescherming (SPC) ervoor waarschuwt dat 
deze percentages in veel lidstaten blijven stijgen, deels als gevolg van de effecten van 
budgettaire consolidatiemaatregelen;

N. overwegende dat de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals ouderen en personen met 
een handicap, het ergst door de financiële, economische en sociale crisis zijn getroffen; 

O. overwegende dat het recht op een minimuminkomen en toegang tot sociale voorzieningen 
van hoge kwaliteit niet afhankelijk moeten worden gesteld van integratie in de 
arbeidsmarkt, omdat het juist voorwaarden zijn om tot de arbeidsmarkt toe te kunnen 
treden;

P. overwegende dat bezuinigingsmaatregelen waaronder het verlagen van de begroting van 
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overheidsdiensten en de socialebijstandsuitkeringen de situatie van de meest kansarmen 
niet erger mogen maken en mensen niet met werkloosheid mogen bedreigen;

Q. overwegende dat bij elk bezuinigingsbeleid verstandig te werk moet worden gegaan en 
anticyclische investeringen binnen belangrijke politieke prioriteiten mogelijk moeten zijn;

R. overwegende dat gemarginaliseerde gemeenschappen, waaronder een aanzienlijk deel van 
de Europese Roma, in betreurenswaardige sociaaleconomische omstandigheden leven en 
veelal zijn blootgesteld aan ernstige discriminatie en uitsluiting op alle mogelijke 
terreinen;

S. overwegende dat de eerste signalen van schooluitval als een belangrijke voorbode van een 
spiraal van armoede moeten worden beschouwd;

T. overwegende dat dakloosheid in alle lidstaten van de EU een probleem blijft, één van de 
extreemste vormen van armoede en deprivatie is, de menselijke waardigheid aantast en 
een schending vormt van het fundamentele recht op huisvesting; 

U. overwegende dat het garanderen van toegang tot goede huisvesting een internationale 
verplichting van alle lidstaten is, waarbij moet worden voorzien in sociale huisvesting 
naast het spontane aanbod op de markt;

V. overwegende dat voor daklozen specifieke maatregelen moeten worden getroffen om ze in 
de maatschappij te integreren en sociale uitsluiting te voorkomen; 

W. overwegende dat armoede en sociale uitsluiting een doorslaggevende sociale factor zijn 
voor de gezondheidstoestand en de leefomstandigheden, met name gelet op de invloed van 
kinderarmoede op de gezondheid en het welzijn van het kind; 

X. overwegende dat in de EU nog altijd sprake is van genderdiscriminatie op arbeidsgebied, 
salarisverschillen tussen de seksen en uiteenlopende pensioenen als gevolg hiervan; 

Y. overwegende dat in de EU slechts 63% van de vrouwen werkt vergeleken met 76% van de 
mannen, deels vanwege een gebrek aan ondersteunende netwerken en concrete 
maatregelen om te helpen bij het combineren van werk en gezinsleven;

Z. overwegende dat de genderdimensie van cruciaal belang is voor het behalen van de 
hoofddoelstellingen van de Europa 2020-strategie, aangezien vrouwen de grootste 
onaangesproken arbeidsreserve vormen, om welke reden concrete maatregelen en 
specifiek beleid voor gendermainstreaming ontwikkeld moeten worden als onderdeel van 
het Europees semester;

AA. overwegende dat de meeste gezinshoofden, de meeste alleenstaande ouders en de meeste 
verzorgers vrouwen zijn, en dat een beleid gericht op actieve inclusie daarom een 
veelomvattend pakket maatregelen moet omvatten om vrouwen in staat te stellen hun 
participatie aan de arbeidsmarkt te vergroten; 

1. verwelkomt het pakket sociale investeringsmaatregelen van de Commissie, waarin de 
nodige koppelingen tot stand worden gebracht tussen nationale beleidsmaatregelen, het 
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proces van hervormingen van het Europees semester en de relevante cohesiefondsen van 
de EU;

2. herinnert eraan dat sociale investeringen zowel sociaal als economisch rendement 
genereren door maatschappelijke risico's te voorkomen en aan te pakken; sociale 
investeringen richten zich op overheidsmaatregelen en strategieën voor investeringen in 
menselijk kapitaal in het kader van de overgang naar veranderende arbeidsmarkten, en 
maken het verwerven van nieuwe vaardigheden mogelijk voor sectoren die in de toekomst 
veel werkgelegenheid zullen bieden;

3. benadrukt dat sociale investeringen niet beschouwd moeten worden als uitgaven, maar 
vooral als investeringen door de lidstaten met een tweevoudig toekomstig rendement op 
lange termijn;

4. merkt bijgevolg op dat gerichte sociale investeringen een belangrijk onderdeel van het 
economische en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten en van het Europees semester 
moeten vormen om de werkgelegenheids-, sociale en onderwijsdoelstellingen van de 
Europa 2020-strategie te kunnen verwezenlijken;

5. verwelkomt daarom de oproep van de Commissie aan de lidstaten om sociale 
investeringen op te nemen in hun begrotingsdoelstellingen voor de middellange en lange 
termijn en in hun nationale hervormingsprogramma's; 

6. roept de Commissie in dit verband op om snel te beginnen met de opstelling van een 
scorebord met gemeenschappelijke indicatoren voor investeringen in sociale huisvesting 
en een waarschuwingsmechanisme, waarmee de vorderingen in de lidstaten kunnen 
worden gevolgd;

7. herhaalt zijn oproep aan de lidstaten zich te beraden over de sluiting van een "sociaal 
investeringspact", waarbij investeringsdoelstellingen worden vastgelegd en een strikter 
controlesysteem wordt gecreëerd ter ondersteuning van hun inspanningen om te voldoen 
aan de doelstellingen van de Europa 2020-strategie;

8. verwelkomt het feit dat de Commissie aandringt op het toewijzen van ten minste 25% van 
de financiering van het cohesiebeleid aan menselijk kapitaal en sociale investeringen door 
middel van het Europees Sociaal Fonds; 

9. roept de lidstaten op te zorgen voor een efficiënt toezicht op de uitgaven voor sociaal 
beleid, zodat de middelen aan doelgerichte en efficiënte maatregelen worden besteed en 
onnodige administratieve lasten worden voorkomen;

Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

10. herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om in de volgende landenspecifieke 
aanbevelingen aandacht te besteden aan de aanpak van armoede onder werkenden, 
armoede onder mensen met beperkte of geheel geen banden met de arbeidsmarkt, alsook 
van armoede onder ouderen; verzoekt de Europese Raad om deze richtsnoeren tot 
prioriteit te verheffen;
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11. benadrukt de drie componenten van de Europese strategie voor de actieve inclusie van 
personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, te weten passende inkomenssteun, 
inclusieve arbeidsmarkten en toegang tot hoogwaardige diensten;

12. herinnert de lidstaten eraan dat een beleid gericht op actieve inclusie:

- in overeenstemming is met de levenscyclusbenadering die in het beleid op het gebied 
van onderwijs, levenslang leren, sociale zaken en werkgelegenheid wordt gehanteerd; 

- op maat gesneden is en gericht op een specifiek doel en concrete behoeften; 

- is gebaseerd op een geïntegreerde en participatieve benadering; alsmede 

- de voorwaarden die essentieel zijn voor participatie eerbiedigt en geen voorwaarden 
stelt die het gevaar inhouden dat mensen geen minimuminkomen hebben om van te 
leven;

13. roept de lidstaten op toe te zien op de kwaliteit en toegankelijkheid van sociale 
dienstverlening voor iedereen, vooral op het gebied van volksgezondheid, 
langetermijnzorg, onderwijs, energie, water, vervoer en communicatie;

14. roept de lidstaten op te bekijken in hoeverre standaardtarieven voor minder draagkrachtige 
huishoudens kunnen worden ingesteld voor kwetsbare groepen, bijvoorbeeld op het 
gebied van energievoorziening, openbaar vervoer of microkredieten;

15. vraagt dat organisaties die de Roma vertegenwoordigen actief worden betrokken bij het 
opstellen en uitvoeren van de nationale strategieën voor Roma-integratie tot 2020;

16. vraagt de Commissie om een concreet en gedetailleerd stappenplan voor de uitvoering van 
strategieën voor actieve inclusie die zijn gebaseerd op de participatie van het 
maatschappelijk middenveld; benadrukt dat dit stappenplan tijdschema’s en realistische 
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen moet bevatten die zijn gebaseerd op 
specifieke indicatoren en dienen te worden vastgesteld na uitvoerige raadpleging van de 
belanghebbenden, en nauwlettend gevolgd moet worden door middel van de open 
coördinatiemethode; 

Bestrijding van kinderarmoede 

17. verwelkomt de aanbeveling van de Commissie over kinderarmoede, zoals aangekondigd 
in haar mededeling over het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een 
Europees kader voor sociale en territoriale samenhang; herinnert voorts aan de rechten 
van het kind, vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

18. herhaalt dat alle kinderen en jongeren volgens het VN-Verdrag inzake de rechten van het 
kind recht op onderwijs hebben, hetgeen tevens geldt voor kinderen en jongeren die niet 
over een verblijfsvergunning voor het land van verblijf beschikken;

19. benadrukt dat de strijd tegen armoede bij kinderen meer gericht moet zijn op preventie 
dan op hulpmaatregelen, en uit moet gaan van het beginsel van gelijke toegang tot 
onderwijs- en opvangvoorzieningen van hoge kwaliteit voor kleine kinderen;
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20. moedigt in dit verband een toenemend aanbod aan van faciliteiten voor kinderen, zoals 
activiteitencentra in schoolperiodes en in vakanties, alsmede buitenschoolse culturele en 
sportactiviteiten;

21. benadrukt de noodzaak van afdoende financiële middelen voor deze diensten, in het 
bijzonder in het kader van beleid ter ondersteuning van arme en kwetsbare gezinnen, zoals 
gezinnen met gehandicapte kinderen, eenoudergezinnen en grote gezinnen;

22. onderstreept het belang van ouder-kindrelaties en van de nodige steun om ouders te helpen 
hun ouderlijke verantwoordelijkheid uit te oefenen, om zo te voorkomen dat kinderen van 
hun ouders worden gescheiden en in een zorginrichting worden geplaatst ten gevolge van 
ernstige armoede;

Aanpak van dakloosheid 

23. verwelkomt het werkdocument van de diensten van de Commissie over de aanpak van 
dakloosheid; 

24. herinnert aan het verzoek van het Parlement om een concreet en gedetailleerd stappenplan 
op te zetten voor de tenuitvoerlegging van de EU-strategie tegen dakloosheid;

25. benadrukt dat investeringen in sociale huisvesting niet alleen een cruciale rol spelen voor 
het verlichten van de gevolgen van armoede, maar ook beschouwd moeten worden als 
sociale investeringen, op lange termijn leidend tot het creëren van fatsoenlijke banen en 
duurzame groei;

26. roept de lidstaten op om onnodige administratieve lasten voor het aanvragen van sociale 
huisvesting af te schaffen en een einde te maken aan de discriminatie van minderheden of 
kwetsbare groepen, teneinde gelijke toegang voor allen te waarborgen; 

27. herinnert eraan dat energiekosten meestal een groot deel van de huishoudelijke uitgaven 
vertegenwoordigen en roept de lidstaten daarom op hun beleid ter vergroting van de 
energie-efficiëntie van huishoudens te intensiveren;

Sociale diensten van algemeen belang

28. vraagt om een kaderrichtlijn over de kwaliteit en toegankelijkheid van de sociale diensten 
van algemeen belang op basis van artikel 14 VWEU, met name op het gebied van 
gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer, energie, water en communicatie; 

Jeugdwerkgelegenheid

29. onderstreept dat jeugdwerkgelegenheid een belangrijk onderdeel moet vormen van de 
nationale sociale investeringsstrategieën; 

30. dringt bij de lidstaten aan op het treffen van krachtige maatregelen ter bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, met name door vroegtijdige schoolverlating of voortijdige uitval uit 
stageprogramma's te voorkomen, en omvattende strategieën te ontwikkelen voor jongeren 
die niet werken of geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's);   
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31. benadrukt dat sociale investeringen ten behoeve van NEET's zou leiden tot een verlaging 
van het economisch verlies tengevolge van de uitval van jongeren van de arbeidsmarkt, 
door Eurofound berekend op 153 miljard EUR, oftewel 1,2% van het Europees BBP;

32. wijst erop dat sociale investeringen in de jeugd kunnen plaatsvinden in de vorm van het 
ontwikkelen van partnerschappen tussen scholen, opleidingscentra en lokale of regionale 
bedrijven, het verzorgen van opleidingen en hoogwaardige stageprogramma's voor 
jongeren, het bieden van beroepsopleidingsmogelijkheden in samenwerking met bedrijven 
en van mentoringfaciliteiten door oudere werknemers om jongeren in dienst te kunnen 
nemen en hen binnen het bedrijf zelf te kunnen opleiden, of het waarborgen van een 
eenvoudiger overgang van onderwijs naar werk en het bevorderen van Europese en 
regionale mobiliteit;

33. benadrukt dat statistische informatie beschikbaar moet zijn om de lidstaten te kunnen 
vergelijken wat betreft jeugdwerkloosheid en uitgaven ten behoeve van jongeren in het 
kader van het arbeidsmarktbeleid; 

Arbeidsmarkten en het scheppen van werkgelegenheid

34. benadrukt met klem dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van 
de werkgelegenheid, de sociale bescherming en de veiligheidsnormen;

35. herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om werkgelegenheidsbevorderende maatregelen te 
treffen als onderdeel van hun sociale investeringsprogramma's, zoals hervormingen van de 
belastingen op arbeid die werkgelegenheidsprikkels bevatten, bevordering en 
ondersteuning van het zelfstandig ondernemerschap en startende ondernemingen, 
verbetering van het ondernemingsklimaat, bevordering van de toegang van het MKB tot 
financiering, omvorming van informeel en zwart werk tot reguliere werkgelegenheid, 
hervorming van de arbeidsmarkt om deze wendbaarder, dynamischer en inclusiever te 
maken en modernisering van de loonbepalingssystemen om de lonen af te stemmen op de 
ontwikkelingen van de productiviteit;

36. benadrukt de noodzaak van het benutten van het werkgelegenheidspotentieel van 
belangrijke sectoren als de groene economie, gezondheids- en sociale zorg en de ICT-
sector, wat alleen kan door voldoende te investeren in nieuwe vaardigheden;

37. wijst erop dat naleving van flexizekerheidsbeginselen zowel een adequate sociale 
bescherming voor werknemers als toegang tot opleidingen en loopbaanontwikkeling 
mogelijk maakt, en daarmee de verwerving van nieuwe vaardigheden;  

Sociaal ondernemerschap

38. verwelkomt het centraal stellen van maatschappelijk verantwoord ondernemen en van 
toegang tot microfinanciering voor kwetsbare groepen, en benadrukt dat dit essentiële 
elementen zijn bij het doen van sociale investeringen, om het scheppen van nieuwe 
duurzame banen mogelijk te maken;

39. betreurt dat de mededeling geen aandacht besteedt aan de belangrijke rol van het 
Grundtvig-programma bij het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting en de 
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bevordering van sociale investeringen, en roept de Commissie op om programma's voor 
levenslang leren, beroepsonderwijs en -opleiding meer onder de aandacht te brengen en 
roept de lidstaten op de kwaliteit en toegankelijk daarvan te verbeteren;

40. benadrukt de belangrijke rol van de financiële instrumenten van de EU, zoals de Europese 
sociaalondernemerschapsfondsen, om de toegang van sociale ondernemingen tot de 
financiële markten te bevorderen;

41. roept de Commissie op de invoering te overwegen van een gemeenschappelijk Europees 
kader voor de publicatie van gegevens, dat een waarborg zou vormen voor een duidelijke 
informatievoorziening over investeringen in sociale ondernemingen in de lidstaten en de 
intercollegiale druk zou verhogen;

42. betreurt het dat maatschappelijk verantwoord ondernemen nog steeds voornamelijk 
gericht is op milieunormen ten nadele van sociale normen, die zeer belangrijk zijn om een 
sociaal klimaat te scheppen dat gunstig is voor economische groei en sociale 
convergentie;

Gendervraagstukken

43. verwelkomt het feit dat in de mededeling van de Commissie over sociale 
investeringsstrategieën aandacht wordt besteed aan de genderdimensie; 

44. schaart zich achter de oproep van de Commissie aan de lidstaten om te investeren in 
diensten als betaalbare, voltijdse en kwalitatief verantwoorde kinderopvang, scholen waar 
kinderen de hele dag terecht kunnen en tehuizen voor ouderenzorg, die gendergelijkheid 
helpen bevorderen, zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en gezin en een situatie 
creëren die de mogelijkheid biedt de arbeidsmarkt te betreden of opnieuw aan het werk te 
gaan;

45. wijst nogmaals op het belang van gendergevoelige onderwijsstelsels waar kinderen hun 
talenten kunnen ontdekken, en die gendersegregatie op de arbeidsmarkt op de lange 
termijn voorkomen; 

46. roept de lidstaten op gendergelijkheid te eerbiedigen en te stimuleren in hun nationale 
beleidsmaatregelen en nationale hervormingsprogramma's;

EU-middelen

47. benadrukt de cruciale rol van het cohesiebeleid en de structuurfondsen om de sociale 
investeringen te bevorderen; onderstreept in dit verband de belangrijke bijdrage van het 
Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) om armoede te voorkomen 
bij werknemers die door de crisis zijn getroffen, en van de Europese Progress-
microfinancieringsfaciliteit bij de ondersteuning van het ondernemerschap;

48. verwelkomt de nadruk van de Commissie op het Europees Sociaal Fonds als voornaamste 
instrument om sociale investeringen te stimuleren; is in dit verband ingenomen met het 
feit dat ten minste 25% van de financiering van het cohesiefonds toegewezen moet 
worden aan het ESF en dat 20% van het ESF in elke lidstaat moet worden besteed aan de 
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bevordering van sociale integratie en de bestrijding van armoede;

49. verzoekt de lidstaten erop toe te zien dat het meerjarig financieel kader voor de periode 
2014-2020 in de nodige begrotingsmiddelen voorziet om de sociale investeringen in de 
EU te kunnen stimuleren en ondersteunen;

50. roept op tot vroegtijdige financiering van de 6 miljard EUR die is toegewezen aan het 
nieuwe initiatief Werkgelegenheid voor de jeugd tijdens de eerste jaren van het meerjarig 
financieel kader, om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en zo snel mogelijk 
jeugdgaranties te implementeren; benadrukt dat de ILO de kosten van het implementeren 
van jeugdgaranties in de Eurozone raamt op 21 miljard EUR en roept daarom op tot een 
bijstelling naar boven van de toewijzing in het kader van een herziening van het meerjarig 
financieel kader;

51. verwelkomt het voornemen van de Commissie om het gebruik van nieuwe financiële 
instrumenten te onderzoeken, in het bijzonder obligaties voor sociale investeringen, om de 
hefboomwerking van openbare sociale investeringen te vergroten; verzoekt de Commissie 
gedetailleerdere voorstellen te doen over dat onderwerp; 

De sociale dimensie van de EMU

52. is van mening dat de begrotingsdiscipline in de eurozone gemeten moet worden niet alleen 
met budgettaire en macro-economische maatstaven, maar ook met werkgelegenheids- en 
sociale maatstaven, om een passend niveau van sociale investeringen in de lidstaten te 
waarborgen en daarmee de duurzaamheid van het sociale model van de EU te garanderen; 

53. herhaalt dat een sociaal pact voor Europa moet worden gebaseerd op de volgende 
kernelementen:

- de verwezenlijking van Europese economische governance moet worden aangevuld met 
een verbeterde sociale governance, waarbij de autonomie van de sociale partners 
onverkort wordt geëerbiedigd en het belang van sociale en tripartiete dialoog in het oog 
wordt gehouden;

- er moeten instrumenten worden opgezet voor de invoering van een Europese 
jeugdgarantie, een hoogwaardig kader voor stages en leerplaatsen, fatsoenlijke en 
toegankelijke openbare voorzieningen, fatsoenlijke salarissen met minimumlonen ter 
voorkoming van armoede bij werkenden, sociale bescherming en meeneembaarheid van 
pensioenrechten, toegang tot betaalbare en adequate sociale huisvesting; een sociaal 
vangnet dat gelijke toegang tot elementaire gezondheidsdiensten en bestaanszekerheid 
garandeert, de invoering van een sociaal protocol ter bescherming van fundamentele 
sociale en arbeidsrechten, gelijke lonen voor en gelijke rechten op gelijkwaardige arbeid 
voor iedereen, een hernieuwde gezondheids- en veiligheidsstrategie;

- een nieuw wetgevingsinitiatief betreffende het recht van nationale parlementen om van 
de Commissie een wetgevingsinitiatief te verlangen als "groene kaart" op basis van 
artikel 352 van het Verdrag;

- zorgen voor voldoende middelen voor sociale investeringen, waaronder 25% van de 
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financiering van het cohesiebeleid voor het ESF, projectobligaties voor sociale 
investeringen en gezamenlijke doelstellingen voor investeringen in onderwijs;

54. roept de Commissie op de haalbaarheid en de toegevoegde waarde van de invoering van 
een minimum werkloosheidsuitkering nader te onderzoeken; 

55. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


