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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 bestaan van een Europees kader voor economisch bestuur dat, door te 
zorgen voor een nauwere coördinatie van het beleid met het oog op het voorkomen van 
ernstige onevenwichtigheden, een intelligente, duurzame en inclusieve groei bevordert 
volgens de doelstellingen die zijn opgenomen in de Europa 2020-strategie; 

2. is verheugd over het initiatief van de Commissie om een eerste evaluatie te verrichten van 
de doeltreffendheid van dit kader ten einde de daadwerkelijke en uniforme toepassing van 
de regels inzake bestuur door zowel de lidstaten als de Commissie te beoordelen; is 
eveneens van mening dat deze evaluatie moet worden aangegrepen voor een 
gedachtewisseling over de middelen om dit kader verder uit te diepen;

3. steunt de versterking en verdieping van het Europees semester als middel om op 
doeltreffende wijze een crisis te voorkomen; is met het oog hierop verheugd over het 
voorstel van de Commissie om haar optreden toe te spitsen, niet alleen op de budgettaire 
verantwoordelijkheid, maar ook op de investeringen en structurele hervormingen ten einde 
de markteconomie te koppelen aan de sociale vooruitgang;

4. stelt voor om gezamenlijke bijeenkomsten van de Raad werkgelegenheid, sociaal beleid, 
volksgezondheid en consumentenzaken en de Raad economische en financiële zaken te 
organiseren om gecoördineerde sociale en economisch beleidsmaatregelen te bevorderen 
die gericht zijn op de versterking van het concurrentievermogen in Europa en tevens op de 
duurzame stimulering van de groei en de werkgelegenheid;

5. onderstreept het belang van het scorebord van sociale indicatoren in het rapport over het 
waarschuwingsmechanisme ten einde in een vroeg stadium de sociale weerslag te 
herkennen van maatregelen die dienen om de macro-economische onevenwichtigheden te 
corrigeren; doet een beroep op de Commissie om de reikwijdte en doeltreffendheid 
hiervan te evalueren;

6. verzoekt de lidstaten om de landenspecifieke aanbevelingen ten uitvoer te leggen om de 
groei en de werkgelegenheid te ondersteunen; verzoekt de Commissie om aan het 
Europees Parlement een jaarlijkse evaluatie voor te leggen van de voortgang die bij de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van deze aanbevelingen is geboekt, welke als bijlage bij 
het jaarlijkse verslag over de groei kan worden gevoegd;

7. verzoekt de Europese Commissie om in samenwerking met de EIB de toegang tot 
financieringen in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen, in 
combinatie met het Europees Investeringsfonds, te vergemakkelijken ten behoeve van de 
KMO, de belangrijkste bron van werkgelegenheid in Europa;

8. verzoekt de lidstaten, ten einde te streven naar een doeltreffender en gerichter 
begrotingsbeleid, hun arbeidsmarkt en hun systemen van sociale bescherming te blijven 
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moderniseren; moedigt hen met het oog hierop aan om hun optimale praktijken met elkaar 
te delen;

9. moedigt de lidstaten, in het licht van de urgente situatie inzake de jeugdwerkloosheid, aan 
om de beschikbare middelen op doeltreffende en gerichte wijze in te zetten dankzij de 
invoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; beveelt tevens aan om de 
grensoverschrijdende mobiliteit te steunen middels de ontwikkeling van het EURES-
portaal als een bemiddelaar van banen voor jongeren;

10. beveelt, met het oog op het versterken van de democratische controle, aan om het 
Europees Parlement, de nationale parlementen en de sociale partners meer te betrekken bij 
de economische dialoog tussen de lidstaten en de Europese Commissie.


