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Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80391/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over een Europese pijler van sociale rechten 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

A. overwegende dat de Commissie na de eenvoudige vermelding door Jean-Claude 

Juncker in 2015 van een "een Europese pijler van sociale rechten (...) die kan dienen als 

kompas voor de hernieuwde convergentie in de eurozone"1, op 8 maart 2016 een 

mededeling heeft gepubliceerd2 om "de weg uit [te stippelen] voor de Europese pijler 

van sociale rechten", maar dat dit project niet gebaseerd is op welke rechtsgrond ook; 

B. overwegende dat de beloften van welvaart, groei en banen waarmee de invoering van de 

euro gepaard ging, niet zijn nagekomen en dat de eurozone, sinds de instelling ervan, 

van alle regio's ter wereld degene is die de zwakste groei vertoont en waarvan de 

burgers het ergst getroffen zijn door de crisis; 

C. overwegende dat het werkgelegenheidscijfer in Europa onvoldoende snel stijgt en dat de 

werkloosheid in de eurozone in 2016 10,1 % bedroeg, 2 procentpunten meer dan buiten 

de eurozone3; 

D. overwegende dat de sociale situatie in de Europese Unie, die wordt bepaald door het 

beleid dat de Unie tot nu toe heeft gevoerd, catastrofaal is: 122 miljoen burgers, d.i. 

24,5 % van de bevolking van de Unie, zijn blootgesteld aan het risico van armoede of 

sociale uitsluiting4 en bijna 10 % lijdt onder ernstige materiële ontberingen of leeft in 

een gezin met een zeer lage arbeidsintensiteit5; 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_nl.htm  
2 COM(2016)0127. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572550/3-29072016-AP-EN.pdf/73014d16-b7c9-44a7-86b7-

78bd9c9d6e95  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16.png  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics#Material_deprivation_and_severe_material_deprivation  
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E. overwegende dat de Unie met deze aanpak een gemeenschappelijk Europees sociaal 

model wil opleggen en de sociale modellen wil vervangen die elke lidstaat volgens zijn 

eigen behoeften heeft ontwikkeld, ten gunste van een Europa dat sociaal heet te zijn, 

maar in werkelijkheid een verwoestende harmonisatie uitvoert; 

F. overwegende dat dit voorstel een propagandaobject is om de Unie op te voeren als enige 

oplossing voor de problemen van de burgers, terwijl deze problemen veroorzaakt zijn 

door het Europese beleid; 

G. overwegende dat de realiteit die zich aandient, er vooral een is van Europese controle 

over de sociale bescherming van elke lidstaat; 

H. overwegende dat de sociale pijler niet bedacht is voor de burgers, maar om voor de 

zoveelste keer het project te redden van de euro en de eurozone; 

I. overwegende dat de Economische en Monetaire Unie (EMU), met bijvoorbeeld het 

Europees semester, door haar poging om de economische, budgettaire en 

werkgelegenheidsnormen van de lidstaten te laten convergeren, al een klinkende 

mislukking is gebleken; 

J. overwegende dat het onderhavige pakket de mogelijkheid inhoudt dat sociale middelen 

eventueel worden overgeheveld naar niet-sociale posten en, in geval van een ernstige 

economische crisis, de mogelijkheid voor de ECB om te opteren voor helicoptergeld in 

de eurozone, een ernstig risico voor de economische stabiliteit van de lidstaten; 

1. maakt zich zorgen over de situatie van de Europese burgers, met name in de eurozone, 

die steeds meer geconfronteerd worden met het risico van werkloosheid en armoede, als 

gevolg van de gemeenschappelijke munt en het rampzalige beleid van de Unie; 

2. is van mening dat de lidstaten de enige protagonisten moeten blijven op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied en dat de problemen van de burgers niet zullen worden 

opgelost door bijkomende Europese verplichtingen, omdat de lidstaten het best geplaatst 

zijn om op basis van hun eigen cultuur en problemen te voldoen aan de verwachtingen 

van hun burgers, met name op sociaal en economisch gebied; 

3. is van mening dat de lidstaten als enige de nodige uitgaven kunnen doen om de burgers 

te garanderen dat een maatschappelijk verantwoord beleid wordt gevoerd en om de 

continuïteit te garanderen van de overheidsdiensten die nodig zijn om het hoofd te 

bieden aan de gevolgen van de crisis door zich te richten op de creatie van groei en 

werkgelegenheid, zelfs al zijn deze op de proef gesteld door het soberheids- en het 

migratiebeleid van de Unie; 

4. onderstreept het feit dat de lidstaten voor de realisatie van hun economische en sociale 

herstel moeten kunnen investeren om de groei van hun economie weer op gang te 

brengen en hun kmo's en banenschepping moeten kunnen ondersteunen; 

5. betreurt het feit dat de Commissie de lidstaten aansprakelijk stelt voor de verslechtering 

van de economische en sociale toestand van de eurozone, en algemener van de Unie, in 

plaats van te erkennen dat de Economische en Monetaire Unie, de budgettaire soberheid 
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en de politieke keuzen van de Commissie zijn uitgedraaid op mislukkingen; 

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

alsmede aan de parlementen van de lidstaten. 

Or. <Original>{FR}fr</Original> 

 

 


