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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020
(2019/2212(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 december 2019 over de jaarlijkse 
strategie voor duurzame groei 2020 (COM(2019)0650),

– gezien het voorstel voor een gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de 
Commissie en de Raad van 17 december 2019 bij de mededeling van de Commissie 
over de jaarlijkse strategie voor duurzame groei 2020 (COM(2019)0653),

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 17 december 2019 voor een aanbeveling 
van de Raad over het economisch beleid van de eurozone (COM(2019)0652),

– gezien het verslag van de Commissie van 17 december 2019 getiteld 
“Waarschuwingsmechanismeverslag 2020” (COM(2019)0651),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 november 2019 over de 
ontwerpbegrotingsplannen 2020 - algemene beoordeling” (COM(2019)0900),

– gezien Beschikking (EU) 2019/1181 van de Raad van 8 juli 2019 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten1,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone2,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2019 over het Europees semester voor coördinatie 
van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse 
groeianalyse 20193, 

– gezien de politieke beleidslijnen voor de volgende Europese Commissie 2019-2024, 
“Een Unie die de lat hoger legt”, gepresenteerd door Commissievoorzitter Ursula von 
der Leyen,

– gezien de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, die in september 
2015 door de wereldleiders werden vastgesteld en zijn bekrachtigd door de Raad, die 
zich ertoe heeft verbonden de doelstellingen te verwezenlijken,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten (EPSR), die in november 2017 werd 
afgekondigd door de Raad, het Parlement en de Commissie,

1 PB L 185 van 11.7.2019, blz. 44.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0202.
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– gezien zijn resolutie van 19 januari 2017 over een Europese pijler van sociale rechten4,

– gezien het verslag van de Commissie van 8 november 2019 getiteld “Labour Market 
and Wage Developments in Europe — Annual Review 2019”,

– gezien de conclusies van de Raad van 24 oktober 2019 over de economie van het 
welzijn5,

– gezien zijn resolutie van 16 november 2017 over de bestrijding van ongelijkheid als 
hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren6,

– gezien de studie van de OESO van 15 juni 2018 met als titel “A Broken Social 
Elevator? How to Promote Social Mobility” (Werkt de maatschappelijke lift nog? 
Manieren om maatschappelijke mobiliteit te bevorderen), 

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 2017 over beleid ter garantie van een 
minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden7,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2017 over de grondrechtelijke aspecten bij de 
integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat8,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 juni 2016 getiteld “Een nieuwe agenda 
voor vaardigheden voor Europa – Samenwerken ter versterking van het menselijk 
kapitaal, de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en het concurrentievermogen” 
(COM(2016)0381),

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over onderwijs in het digitale tijdperk: 
uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid9,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa10,

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief11,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 
2018 over de digitale genderkloof12,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2018 over de zorgdiensten in de EU ter 
bevordering van gendergelijkheid13,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 8 november 2018 met betrekking tot de toegang 

4 PB C 242 van 10.7.2018, blz. 24.
5 PB C 400 van 26.11.2019, blz. 9.
6 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 89.
7 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 156.
8 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 171.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0485.
10 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
11 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 93.
12 PB C 440 van 6.12.2018, blz. 37.
13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0464.
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tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen14,

– gezien zijn standpunt van 2 februari 2016 over het voorstel voor een besluit van het 
Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees platform voor de 
intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk15,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 juni 2016 over een Europese agenda 
voor de deeleconomie (COM(2016)0356),

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2010 over rechtvaardigheid en gezondheid 
in alle beleidsmaatregelen: solidariteit in de gezondheidszorg,

– gezien het initiatief van de OESO en de Commissie getiteld “State of Health in the EU 
cycle”,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over trajecten voor de re-integratie van 
werknemers die herstellen van letsel of ziekte in een hoogwaardige baan16,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2015 over het strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk 2014-202017,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 februari 2013 getiteld “Naar sociale 
investering voor groei en cohesie – inclusief de uitvoering van het Europees Sociaal 
Fonds 2014-2020”(COM(2013)0083) en de werkdocumenten van de diensten van de 
Commissie bij die mededeling, getiteld “Investeren in gezondheid” (SWD(2013)0043) 
en “Langdurige zorg in vergrijzende samenlevingen - uitdagingen en beleidsopties” 
(SWD(2013)0041),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 4 september 2013 met 
als titel “Verslag over ongelijkheden in de zorg in de Europese Unie” 
(SWD(2013)0328),

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 april 2014 over doeltreffende, 
toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels (COM(2014)0215),

– gezien de conclusies van de Raad van 20 juni 2014 over De economische crisis en de 
gezondheidszorg18,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap (CRPD), 

– gezien de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een 
handicap van 3 september 2015 over het eerste verslag van de Europese Unie aan het 
Comité van 5 juni 2014 over de tenuitvoerlegging van het CRPD,

14 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1.
15 PB C 35 van 31.1.2018, blz. 157.
16 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0325.
17 PB C 366 van 27.10.2017, blz. 117.
18 PB C 217 van 10.7.2014, blz. 2.
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– gezien zijn resolutie van 29 november 2018 over de situatie van vrouwen met een 
handicap19,

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 januari 2020 een over sterk sociaal 
Europa voor rechtvaardige transities (COM(2020)0014),

– gezien het pakket circulaire economie (Richtlijnen (EU) 2018/84920, 2018/85021, 
2018/85122 en 2018/85223),

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal24,

– gezien het debat met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen over de 
prioriteiten van het Europees semester 2020,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het advies van de Commissie cultuur en onderwijs,

– gezien het advies van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A9-
0025/2020),

A. overwegende dat de arbeidsparticipatie van mensen tussen 20 en 64 jaar in de EU in het 
tweede kwartaal van 2019 73,9 % bedroeg, en in de eurozone 72,7 %; overwegende dat 
in de EU in het derde kwartaal van 2019 241,9 miljoen mensen werk hadden, het 
hoogste niveau dat ooit is bereikt; overwegende dat een hoge arbeidsparticipatie een 
voorwaarde is voor een sociaal Europa; overwegende dat de arbeidsparticipatie de 
Europa 2020-streefwaarde mogelijk zal naderen, maar waarschijnlijk niet zal bereiken; 
overwegende dat het totale aantal gewerkte uren het niveau van 2008 heeft bereikt; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen, zoals personen met een 
handicap (50,6 % in 2017), daklozen en Roma (43 %), aanzienlijk lager is;

B. overwegende dat de arbeidsparticipatie van oudere werknemers (55 tot 64 jaar) in 2018 
is gestegen tot 58,7 %; overwegende dat oudere werknemers nog steeds de belangrijkste 
motor van de werkgelegenheidsgroei zijn; overwegende dat het gebrek aan adequate 
zorgvoorzieningen, zoals kinderopvang en ouderenzorg, een belemmering vormt om 
oudere werknemers, met name vrouwen, op de arbeidsmarkt te houden;

C. overwegende dat de stijgende arbeidsparticipatie samengaat met een toename van 
atypische en niet-formele vormen van arbeid, waaronder nulurencontracten; 

19 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0484.
20 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 93.
21 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 100.
22 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109.
23 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 141.
24 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
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overwegende dat werknemers met onzekere arbeidsverbanden hun rechten niet kunnen 
afdwingen, geen of weinig baanzekerheid en sociale zekerheid hebben, grotere 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s lopen en inkomens ontvangen die niet afdoende zijn 
voor een fatsoenlijke levensstandaard; overwegende dat het percentage deeltijdwerkers 
nog steeds hoger is dan in 2008; overwegende dat het percentage onvrijwillige 
deeltijdwerkers aanzienlijk blijft; overwegende dat het percentage tijdelijke 
medewerkers nog steeds hoog is;

D. overwegende dat de arbeidsparticipatie van jongeren is gestegen, maar zich nog steeds 
onder het niveau van voor de crisis bevindt; overwegende dat er sprake is van 
aanzienlijke verschillen in de jeugdwerkloosheidspercentages tussen en binnen 
lidstaten;

E. overwegende dat de werkloosheid in de EU in het derde kwartaal van 2019 is gedaald 
tot 6,3 %, en in de eurozone tot 7,5 %; overwegende dat de werkloosheid in bepaalde 
lidstaten en regio’s hoog blijft; overwegende dat de langetermijnwerkloosheid in de 
helft van de lidstaten hoog blijft;

F. overwegende dat het tekort aan arbeidskrachten en de braindrain in sommige lidstaten 
een kritiek niveau hebben bereikt en verdere economische groei in de weg staan; 
overwegende dat de arbeidswereld van de toekomst op maat gemaakte oplossingen zal 
vereisen die aansluiten op uiteenlopende arbeidsmarkten en -gewoonten en tegelijk 
bescherming bieden voor mobiele werknemers;

G. overwegende dat de sociale dialoog een centraal onderdeel vormt van een Europees 
sociaal model en van essentieel belang is om oplossingen op maat te vinden voor de 
arbeidsmarkt; overwegende dat er een duidelijke positieve correlatie bestaat tussen 
sociale dialoog en industrieel concurrentievermogen en efficiëntie; overwegende dat de 
sociale dialoog sterke en representatieve sociale partners vereist; overwegende dat de 
sociale dialoog in Europa is verzwakt en dat het bereik van collectieve 
onderhandelingen in heel Europa is geslonken, waarbij er enorme verschillen bestaan 
tussen de lidstaten; overwegende dat het percentage medewerkers in de lidstaten 
waarvoor bepaalde collectief onderhandelde loonafspraken gelden, in 2016 varieerde 
tussen 7,1 % en 98 %; overwegende dat een ontoereikende dialoog met de burger de 
kloof tussen burgers en instellingen vergroot;

H. overwegende dat de inkomensongelijkheid groot blijft; overwegende dat veel lidstaten 
worden geconfronteerd met loonstagnatie; overwegende dat de economische crisis heeft 
geleid tot een toename van het aantal laagbetaalden; overwegende dat belasting- en 
loonkostenconcurrentie schadelijk zijn voor de interne markt en voor de cohesie tussen 
de lidstaten; overwegende dat hoge belastingen voor mensen met een laag inkomen de 
ongelijkheden doen toenemen; overwegende dat de intergenerationele sociale mobiliteit 
in de meeste lidstaten beperkt is; overwegende dat de OESO schat dat het zelfs in de 
landen die het best presteren, twee tot drie generaties duurt voordat personen die 
worden geboren in families met een laag inkomen, het voor hun land gemiddelde 
inkomen verdienen;

I. overwegende dat meer dan één op de vijf inwoners van de EU met het risico van 
armoede en sociale uitsluiting wordt geconfronteerd; overwegende dat de belangrijkste 
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Europa 2020-doelstelling om het aantal personen dat met armoede of sociale uitsluiting 
wordt bedreigd (AROPE) met 20 miljoen te verminderen, nog lang niet in zicht is; 
overwegende dat in 2018 9,5 % van de werkende bevolking deel uitmaakte van 
huishoudens met armoederisico; overwegende dat kinderen nog steeds in hoge mate met 
armoede of sociale uitsluiting worden bedreigd en dat het gemiddelde AROPE-
percentage voor kinderen in 2018 24,3 % bedroeg, met alarmerende percentages van 
meer dan 30 % in meerdere lidstaten; overwegende dat de armoede onder werkenden 
hoog blijft; overwegende dat 6 % van de EU-bevolking op materieel vlak ernstig 
tekortkomt;

J. overwegende dat in 2017 één op de tien inwoners van de EU in ondermaatse 
huisvesting woonde en 40 % of meer van het inkomen van hun huishouden uitgaf aan 
huisvesting; overwegende dat huisvestingskosten voor één op de tien EU-inwoners een 
overbelasting vormen, met name voor huishoudens met een laag inkomen en inwoners 
van steden; overwegende dat ook de strijd tegen de klimaatverandering gevolgen kan 
hebben voor de kosten van huisvesting; overwegende dat betaalbare huisvesting een 
ernstig en toenemend probleem is dat leidt tot een steeds groter aantal daklozen en 
mensen in onzekere vormen van huisvesting;

K. overwegende dat het aantal daklozen in de meeste lidstaten in de afgelopen tien jaar is 
gestegen en dat arme huishoudens steeds meer overbelast raken door de stijgende 
kosten van huisvesting; overwegende dat huisvesting en bijstand voor daklozen tot de 
prioriteiten van de Europese pijler van sociale rechten (EPSR) behoren; benadrukt dat 
dakloosheid een belangrijk volksgezondheidsprobleem is aangezien de 
levensverwachting van daklozen aanzienlijk lager is dan die van de bevolking in het 
algemeen;

L. overwegende dat voortijdig schoolverlaten en slechte onderwijsresultaten problematisch 
zijn voor de werkgelegenheid en de economische groei, en nauw verband houden met 
armoede, sociale uitsluiting en segregatie; overwegende dat 70 % van de Romakinderen 
voortijdig van school gaat of slecht presteert op school, en dat dit percentage veel hoger 
ligt dan voor andere categorieën leerlingen; overwegende dat onderwijsstelsels de 
sociale mobiliteit voldoende zouden moeten bevorderen; overwegende dat het 
percentage volwassenen in de EU dat onderwijs volgt, in 2018 11,1 % bedroeg, ver 
onder het streefdoel van 15 % voor 2020;

M. overwegende dat technologie en innovatie nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor 
groei en werkgelegenheid; overwegende dat ruim 40 % van alle volwassenen in de EU 
niet over digitale basisvaardigheden beschikt, terwijl digitale vaardigheden in ons 
digitale tijdperk nochtans essentieel zijn; overwegende dat digitalisering een kans kan 
zijn om sociale ongelijkheden te verminderen, maar gepaard moet gaan met maatregelen 
om digitale uitsluiting en onzekere vormen van werk te voorkomen en terug te dringen;

N. overwegende dat micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) meer dan 90 % van alle bedrijven in Europa uitmaken en bijgevolg van belang 
zijn voor duurzame ontwikkeling, inclusieve groei en het scheppen van banen; 
overwegende dat de Commissie de ontwikkeling van ondernemingen moet 
ondersteunen en zich moet toespitsen op kmo’s;



RR\1200086NL.docx 9/23 PE646.831v02-00

NL

O. overwegende dat het beginsel van gendergelijkheid een kernwaarde van de EU vormt en 
is verankerd in artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie; overwegende dat het engagement van de EU voor gendermainstreaming in al haar 
beleidsmaatregelen en activiteiten duidelijk wordt vermeld in de artikelen 8 en 19 van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en in artikel 23 van 
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

P. overwegende dat het bevorderen van gendergelijkheid, het verbeteren van de 
arbeidsmogelijkheden voor vrouwen, het waarborgen van gelijke verloning, het 
bevorderen van een betere combinatie van werk, zorg en privéleven, en het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen van essentieel belang zijn voor de economische 
groei, productiviteit, begrotingsduurzaamheid op de lange termijn en maatschappelijke 
stabiliteit in de EU;

Q. overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in goedbetaalde sectoren en in 
besluitvormingsposities en dat er nog steeds sprake is van ongelijkheden tussen mannen 
en vrouwen op de EU-arbeidsmarkt, zoals de arbeidsparticipatiekloof (11,5 %), de 
loonkloof (16 %) en de pensioenkloof (35,7 %), waardoor vrouwen in kwetsbare of 
precaire situaties kunnen terechtkomen; overwegende dat de loon- en pensioenkloof 
tussen mannen en vrouwen groter is voor migrantenvrouwen en vrouwen die tot een 
etnische minderheid behoren; overwegende dat er serieuze inspanningen nodig zijn om 
de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten;

R. overwegende dat onevenredige zorgverantwoordelijkheden, beperkte toegang tot 
kinderopvang en ouderenzorg en de daaruit voortvloeiende perioden van afwezigheid 
van de arbeidsmarkt tot de oorzaken van deze kloven behoren; overwegende dat slechts 
drie op de tien kinderen van minder dan drie jaar naar de kinderopvang gaan; 
overwegende dat de kwaliteit van en de toegang tot zorgdiensten binnen de lidstaten en 
tussen de lidstaten onderling sterk uiteenloopt;

S. overwegende dat de EPSR voorziet in gelijke behandeling van en gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, gelijk loon voor gelijkwaardig werk en toegang tot betaalbare 
zorgdiensten van goede kwaliteit; overwegende dat de beginselen van de EPSR in het 
kader van het Europees semester moeten worden gemonitord;

T. overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in opleidingen en loopbanen op 
het gebied van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM); overwegende 
dat een grotere deelname van vrouwen aan STEM-opleidingen essentieel is om de 
genderkloof in STEM-beroepen te verkleinen;

U. overwegende dat in artikel 168 van het VWEU staat dat “bij de bepaling en de 
uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid wordt verzekerd”; overwegende dat een gezonde, veilige 
en goed aangepaste werkomgeving en gezondheidszorg tot de 20 beginselen van de 
EPSR behoren;

V. overwegende dat één van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Green Deal 
erin bestaat de gezondheid en het welzijn van de bevolking te beschermen tegen 
milieugerelateerde risico’s en effecten; overwegende dat universele toegang tot de 
gezondheidszorg ook fundamenteel is voor de verwezenlijking van de SDG’s;



PE646.831v02-00 10/23 RR\1200086NL.docx

NL

W. overwegende dat gezondheid een investering inhoudt in menselijk kapitaal en in 
maatschappelijke en economische ontwikkeling, en een bepalende rol speelt voor het 
welzijn van mensen; overwegende dat er in de hele EU nog altijd aanzienlijke 
ongelijkheden op het gebied van gezondheid bestaan, en overwegende dat deze 
ongelijkheden nauw samenhangen met inkomens- en welvaartsongelijkheid, armoede en 
sociale uitsluiting, de levensverwachting van mensen negatief beïnvloeden en hun 
mogelijkheden om een volwaardig rol te spelen in de samenleving, beperken;

X. overwegende dat in 2019 zestien lidstaten landspecifieke aanbevelingen over hun 
nationale gezondheidsstelsel hebben ontvangen;

Y. overwegende dat de demografische afhankelijkheidsratio van ouderen de komende 
decennia in de hele EU normaal gezien aanzienlijk zal stijgen; overwegende dat de 
uitdaging van het waarborgen van inclusieve groei in vergrijzende en steeds diverser 
wordende maatschappijen een integrale aanpak vereist die is gebaseerd op een waaier 
aan beleidsoplossingen op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, langdurige zorg, 
gezondheidszorgstelsels, sociale integratie en evenwicht tussen werk en privéleven;

Z. overwegende dat 80 miljoen inwoners van de EU een handicap hebben; overwegende 
dat de uitvoering van toegankelijkheidsmaatregelen nog steeds ontoereikend is; 
overwegende dat de arbeidsparticipatie van mensen met een handicap in 2017 50,6 % 
bedroeg, ten opzichte van een totale arbeidsparticipatie van 74,8 %; overwegende dat 
mindervalide werknemers meer kans hebben om in armoede terecht te komen dan 
werknemers zonder handicap;

AA. overwegende dat het cohesiebeleid het belangrijkste investeringsbeleid van de EU voor 
sociale, economische en territoriale ontwikkeling vormt, en heeft bewezen doeltreffend 
te zijn voor het dichten van ongelijkheden en regionale verschillen, met name in de 
armste regio’s;

AB. overwegende dat socialebeschermingsstelsels en het arbeidsmarktbeleid vast verankerd 
zitten in nationale tradities, dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten, en dat 
deze verschillen bewaard moeten blijven wanneer er in het kader van het Europees 
semester naar gemeenschappelijke sociale doelstellingen wordt toegewerkt; 
overwegende dat kwesties zonder grensoverschrijdend karakter op nationaal niveau 
worden aangepakt, in overeenstemming met de Verdragen en het 
subsidiariteitsbeginsel;

AC. overwegende dat de groene transitie en de digitalisering van de economie zullen leiden 
tot aanzienlijke economische diversificatie en tot de transformatie van bedrijfsmodellen 
en beleidsvorming; overwegende dat dit tot nieuwe kansen zal leiden, maar in heel wat 
regio’s en industriële sectoren ook tot grote sociaaleconomische uitdagingen; 
overwegende dat de EU behoefte heeft aan een gemeenschappelijke strategie voor de 
begeleiding van werknemers en ondernemingen om ervoor te zorgen dat niemand aan 
zijn lot wordt overgelaten;

AD. overwegende dat de productiviteitsgroei in de EU aanzienlijk lager blijft dan die van 
internationale concurrenten; overwegende dat een verbeterde productiviteit van cruciaal 
belang is voor meer welzijn; overwegende dat hervormingen die kunnen leiden tot meer 
productiviteit, zoals de vermindering van onnodige administratieve lasten, moeten 
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worden toegejuicht, aangezien zij bevorderlijk zijn voor het scheppen van eerlijke 
banen, duurzame groei en sociale bescherming;

AE. overwegende dat deugdelijke overheidsfinanciën essentieel zijn; overwegende dat 
landen die het zwaarst door de financiële crisis zijn getroffen, ook de zwaarste 
bezuinigingen hebben moeten doorvoeren op mogelijk groeibevorderende 
overheidsuitgaven; overwegende dat sociale bezuinigingen nadelige gevolgen hebben 
voor kwetsbare mensen en een nadelige impact hebben op werkgelegenheid, 
consumptie en duurzame en inclusieve groei, niet in de laatste plaats omdat ze de 
toegang tot essentiële diensten (gezondheid, huisvesting, onderwijs) inperken;

AF. overwegende dat eerlijke lonen, sterke systemen voor collectieve onderhandelingen, 
democratie op het werk, transparantie omtrent lonen, voorspelbare werktijden, 
toereikende sociale bescherming en belastingvoordelen kunnen bijdragen tot minder 
armoede onder werkenden, minder ongelijkheid en meer vraag;

1. is ingenomen met de jaarlijkse strategie voor duurzame groei (ASGS) voor 2020 en met 
het streven van de Commissie om de huidige aanpak van het Europees semester aan te 
vullen met de SDG’s en de doelstellingen van de Europese Green Deal; onderstreept dat 
de nieuwe groeistrategie van de EU zal moeten bijdragen tot het scheppen van 
duurzame kwaliteitsbanen en tot meer innovatie en een grotere competitiviteit en 
productiviteit, zal moeten zorgen voor maximale voordelen op het vlak van gezondheid, 
levenskwaliteit en veerkracht, en zal moeten streven naar een circulaire en 
koolstofneutrale economie; wijst nogmaals op de noodzaak om duurzaamheid, sociale 
integratie en het welzijn van de bevolking centraal te stellen in de economische 
beleidsvorming van de EU en ervoor te zorgen dat sociale, ecologische en economische 
doelstellingen dezelfde prioriteit krijgen;

2. verzoekt de Commissie om EU-specifieke doelstellingen en kernindicatoren met 
betrekking tot de SDG’s vast te stellen, met als doel de huidige en toekomstige 
uitdagingen voor de EU op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken weer te 
geven, de doeltreffendheid van beleidsbeslissingen te meten en te zorgen voor 
gerichtere financiering en een degelijke en coherente follow-up van de Europa 2020-
strategie;

3. verheugt zich over de opname van de EPSR in de ASGS 2020; zou graag zien dat 
rechtvaardigheid en sociale rechten even belangrijk zijn in het nieuwe economische 
model als ecologische duurzaamheid en macro-economische stabiliteit; benadrukt de 
essentiële rol van het sociale scorebord in het Europees Semester; verzoekt de 
Commissie voort te bouwen op de bestaande indicatoren en het scorebord te versterken 
door er aanvullende indicatoren en duidelijke doelen in op te nemen die alle twintig 
beginselen van de EPSR weerspiegelen, zoals inclusieve toegang tot onderwijs, 
gezondheid, voeding, werkgelegenheid, huisvesting en de handhaving van sociale 
rechten, en te garanderen dat dergelijke indicatoren op uitgesplitste basis worden 
geanalyseerd (bijvoorbeeld voor kinderen, jongeren, senioren, migranten, mindervaliden 
en volgens gender); verzoekt de Commissie de diversiteit van de nationale 
socialezekerheidsstelsels en arbeidsmarktmodellen te waarborgen en met een sociaal 
actieplan te komen om de EPSR en het herziene Europees Sociaal Handvest verder uit 
te voeren door middel van specifieke maatregelen op het passende niveau;
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4. pleit ervoor dat de ministers voor sociale zaken, gezondheid en milieu op het niveau van 
de Raad meer worden betrokken bij het Europees Semester; betreurt dat veel 
landspecifieke aanbevelingen (LSA’s) helemaal niet of slechts onvolledig zijn 
uitgevoerd; verzoekt de lidstaten om alle LSA’s ten uitvoer te leggen, inclusief die met 
betrekking tot werkgelegenheid en sociale kwesties;

Werkloosheid

5. is bezorgd over het feit dat de werkloosheid, jongerenwerkloosheid en langdurige 
werkloosheid in sommige lidstaten nog altijd hoog zijn, en wijst in dit verband op de 
grote verschillen tussen de regio’s; benadrukt daarom dat er individueel afgestemde 
maatregelen nodig zijn om werklozen in de arbeidsmarkt te integreren, met name in 
sociale ondernemingen en de groene economie, en armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden; verzoekt de lidstaten voldoende te investeren in een doeltreffend actief 
arbeidsmarktbeleid en ten volle gebruik te maken van de bestaande 
financieringsinstrumenten van de EU om jeugdwerkloosheid en langdurige 
werkloosheid te voorkomen; is van mening dat er ook aandacht moet worden besteed 
aan structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, met als doel te blijven investeren in 
de maatschappij en in de bevolking en de toekomst en stabiliteit van de lidstaten en de 
EU als geheel veilig te stellen; benadrukt in deze context het belang van een financieel 
sterker Europees Sociaal Fonds Plus en van een krachtig Fonds voor een rechtvaardige 
transitie;

Gelijke kansen

6. maakt zich zorgen over de afgenomen intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toegenomen inkomensongelijkheid ten opzichte van de niveaus van voor de crisis; wijst 
erop dat hoge ongelijkheidsniveaus de economische output en het potentieel voor 
duurzame groei verminderen; roept de Commissie en de lidstaten ertoe op 
ongelijkheden en discriminatie aan te pakken, en hiertoe onder meer te zorgen voor 
adequate lonen, een breed bereik van collectieve onderhandelingen, gelijke kansen op 
het gebied van onderwijs en opleiding, gendergelijkheid en universele toegang tot 
kwalitatief hoogwaardige diensten; benadrukt dat de nationale belasting- en 
uitkeringsstelsels zodanig moeten worden opgezet dat zij niet alleen voor financiële 
duurzaamheid zorgen, maar ook de ongelijkheid verminderen, rechtvaardigheid en 
transparantie bevorderen, en stimulansen bieden voor deelname aan de arbeidsmarkt;

Minimumlonen en collectieve onderhandelingen

7. is ingenomen met de raadpleging van sociale partners door de Commissie over een EU-
kader voor minimumlonen; verzoekt de Commissie op basis van de resultaten van de 
raadpleging maatregelen te nemen voor meer sociale convergentie; pleit voor adequate 
minimumlonen, boven de armoedegrens, door middel van collectieve overeenkomsten 
of nationale wetgeving, in overeenstemming met wat in de lidstaten gebruikelijk is en 
met inachtneming van de autonomie van nationale sociale partners en goed werkende 
modellen voor collectieve onderhandeling; dringt aan op een gecoördineerde aanpak op 
EU-niveau om ongezonde loonkostenconcurrentie te vermijden en opwaartse sociale 
convergentie voor iedereen te bevorderen;

8. is van oordeel dat de stagnatie van de lonen in sommige lidstaten negatieve gevolgen 
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heeft voor de economie van de EU en voor de eengemaakte markt; benadrukt dat het 
loon voor een voltijdbaan voldoende hoog moet zijn voor een fatsoenlijke 
levensstandaard;

Sociale dialoog

9. benadrukt dat een goed functionerende sociale dialoog een belangrijk instrument vormt 
bij de vormgeving van arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten om de capaciteitsopbouw van sociale partners te 
ondersteunen, de sociale dialoog, het recht op collectieve onderhandelingen en het 
bereik ervan op alle niveaus veilig te stellen en te vergroten, en bij de beleidsvorming - 
inclusief in het kader van het Europees Semester - rekening te houden met het standpunt 
van de sociale partners; onderstreept bovendien hoe belangrijk een gestructureerde en 
systematische dialoog met het maatschappelijk middenveld op nationaal niveau is om 
voor meer betrokkenheid te zorgen;

Armoede en sociale uitsluiting

10. geeft nogmaals uiting aan zijn bezorgdheid over het hoge aantal mensen dat is 
blootgesteld aan het risico op armoede en sociale uitsluiting; is met name bezorgd over 
de hoge percentages van kinderarmoede en armoede onder werkenden; verzoekt de 
Commissie een uitgebreide, op geïntegreerde, actieve inclusie gebaseerde EU-strategie 
tegen armoede voor te leggen en een Europese kindergarantie op te zetten, met 
toereikende financiering en goed ontworpen ondersteunende diensten, met als doel te 
garanderen dat elk kind gratis toegang heeft tot gezondheidszorg, onderwijs en 
kinderopvang van hoge kwaliteit, en tot fatsoenlijke huisvesting en degelijke voeding;

11. onderstreept het belang van meer financiering voor de minstbedeelden in het kader van 
het Europees Sociaal Fonds Plus, als een essentieel element van de Europese solidariteit 
en als een manier om de ergste vormen van armoede in de EU, zoals voedselgebrek en 
kinderarmoede, te bestrijden; benadrukt dat de financiering van de Europese 
kindergarantie niet ten koste van de bestaande financiële instrumenten mag gaan;

12. vraagt om een nieuw EU-kader voor nationale strategieën voor de integratie van de 
Roma, met concrete doelstellingen;

13. merkt op dat er in alle lidstaten minimuminkomensregelingen bestaan, in diverse 
vormen, om mensen in nood een minimum aan sociale bescherming en een vangnet te 
bieden; onderstreept dat minimuminkomensregelingen niet mogen worden verward met 
het concept van een basisinkomen voor iedereen; verzoekt de Commissie een 
vergelijkende studie te verrichten naar de verschillende minimuminkomensregelingen in 
de lidstaten en hieruit de beste praktijken te filteren met het oog op de presentatie van 
een kader op dit gebied; benadrukt dat het minimuminkomen moet gepaard gaan met 
actieve integratiemaatregelen;

Huisvesting en dakloosheid

14. vraagt de Commissie en de lidstaten om een krachtdadig en globaal optreden, in de 
vorm van een actieplan voor het aanpakken van het tekort aan betaalbare huisvesting, 
slechte en niet-toegankelijke huisvesting, en uitsluiting van huisvesting; wijst op de 
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toename van het aantal uitzettingen en dringt er bij de lidstaten op aan dit probleem aan 
te pakken;

15. verzoekt de Commissie een EU-kader voor te stellen voor nationale strategieën voor 
dakloosheid, en verzoekt de lidstaten hun strategieën voor dakloosheid op te stellen 
door het beginsel van “huisvesting eerst” toe te passen, prioriteit toe te kennen aan het 
regelen van permanente huisvesting voor daklozen en dakloosheid te decriminaliseren; 
benadrukt bovendien de noodzaak om betere en meer geharmoniseerde gegevens over 
daklozen in de EU te verzamelen;

16. verzoekt de Commissie met een voorstel te komen voor een EU-kader voor sociale en 
betaalbare huisvesting, in overeenstemming met beginsel 19 van de EPSR, met het oog 
op een efficiënte coördinatie van het huisvestingsbeleid van de lidstaten;

17. eist dat investeringen in openbare huisvesting in aanmerking komen voor financiering 
uit het Cohesiefonds, teneinde het bestaande aanbod aan openbare huisvesting te 
verbeteren en nieuwe huisvesting te creëren; dringt in dit verband aan op de herziening 
van de regels inzake staatssteun;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten specifieke voorstellen te doen om een 
rechtvaardige transitie te garanderen met betrekking tot het energie-efficiënter maken 
van het huidige woningbestand, zonder kwetsbare groepen bovenmatig te belasten, en in 
het kader van de Green Deal gepaste oplossingen voor te stellen voor het probleem van 
energiearmoede;

Onderwijs en opleiding 

19. maakt zich zorgen over het stagnerende aantal voortijdige schoolverlaters, met name in 
gemarginaliseerde groepen, en over het groeiende aantal onderpresterende leerlingen; 
vraagt de lidstaten om de kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit van hun 
onderwijsstelsels te verbeteren vanuit een perspectief van een leven lang leren, en 
hierbij niet alleen rekening te houden met de behoeften op het gebied van 
werkgelegenheid maar ook met de bevordering van waarden zoals de menselijke 
waardigheid, wederzijds respect en keuzevrijheid; onderstreept dat onderwijsstelsels 
voldoende financiering moeten krijgen; benadrukt dat lacunes in basisvaardigheden op 
het gebied van taal en rekenen en in digitale basisvaardigheden ernstige belemmeringen 
vormen voor een volwaardige participatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt, en 
verzoekt de lidstaten te zorgen voor hoogwaardige opleidingen om basisvaardigheden te 
verwerven, waarbij de meest gemarginaliseerde groepen binnen de samenleving 
ondersteuning op maat ontvangen en actief worden benaderd; benadrukt dat 
onderwijsresultaten negatief worden beïnvloed door sociale uitsluiting, discriminatie, 
stereotypering, armoede en segregatie, en dat ook hiertegen moet worden opgetreden; 
verzoekt de Commissie een uitgebreide analyse uit te voeren van de factoren die leiden 
tot vroegtijdig schoolverlaten, waaronder sociale aspecten, en een voorstel voor te 
leggen om het probleem aan te pakken; 

20. herhaalt dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en niet werken (NEET’s), en dat de obstakels die hen 
beletten hun potentieel te ontplooien en zich met succes op de arbeidsmarkt te begeven, 
moeten worden weggenomen; benadrukt de noodzaak van een systeem voor de validatie 
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van competenties die zijn verworven via niet-formele en informele leertrajecten, met 
inbegrip van niet-cognitieve of “zachte” vaardigheden( soft skills), ter bevordering van 
de arbeidsmarktparticipatie van werknemers met een laag opleidingsniveau;

21. is ingenomen met de aankondiging van de Commissie dat zij de vaardighedenagenda 
voor Europa gaat actualiseren, met als doel vaardigheden aan te passen aan de 
ecologische en digitale transitie, mismatches weg te nemen en te voldoen aan de 
behoeften van de arbeidsmarkt in de hele EU; dringt er bij de Commissie en de lidstaten 
op aan hun inspanningen met betrekking tot investeringen in beroepsonderwijs en -
opleidingen die betaalbaar, toegankelijk, inclusief en van goede kwaliteit zijn, te 
intensiveren, bijscholings- en omscholingsmaatregelen te versterken (onder meer voor 
wat digitale en overdraagbare vaardigheden betreft), en levenslang leren te bevorderen, 
dit alles om werknemers in staat te stellen zich aan te passen aan de als gevolg van de 
groene en de digitale transformatie veranderende behoeften van de arbeidsmarkt; is van 
mening dat de wederzijdse erkenning van kwalificaties een gunstige invloed zal hebben 
op het wegwerken van vaardighedentekorten en van verschillen tussen de vraag naar en 
het aanbod van vaardigheden;

22. benadrukt het belang van nauwere samenwerking tussen onderwijsstelsels en bedrijven, 
bijvoorbeeld in de context van duaal onderwijs, stages en andere vormen van leren op 
de werkplek; verzoekt de lidstaten om ondernemerschap onder jongeren te stimuleren 
en verenigingen en initiatieven die jonge ondernemers helpen innovatieve projecten te 
ontwikkelen, te ondersteunen;

23. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de maatregelen ter bevordering van 
kwalitatief hoogwaardige stages in de EU op te schroeven en manieren te onderzoeken 
om een Europees stagestatuut te realiseren;

Werknemersmobiliteit

24. onderstreept het belang van arbeidsmobiliteit voor een goed functionerende interne 
markt; verzoekt de Commissie en de lidstaten om de mobiliteit van werknemers en 
diensten te bevorderen, met het oog op het scheppen van nieuwe banen voor 
werknemers en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor bedrijven; verzoekt 
de lidstaten de relevante EU-instrumenten, zoals het banennetwerk Eures, te promoten 
en te gebruiken, en grensoverschrijdende partnerschappen op te zetten ter ondersteuning 
van mobiele werknemers in grensoverschrijdende regio’s;

25. verzoekt de Commissie om de trends op het gebied van mobiliteit te analyseren, 
waaronder de braindrain in bepaalde regio’s en sectoren, en mobiele werknemers te 
ondersteunen door eerlijke mobiliteit te waarborgen en de overdraagbaarheid van 
rechten en aanspraken te verbeteren; onderstreept dat de digitalisering van 
overheidsdiensten bevorderlijk kan zijn voor eerlijke arbeidsmobiliteit, met name met 
betrekking tot de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels;

Kleine en middelgrote ondernemingen

26. vraagt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor een groeivriendelijk 
investeringsklimaat, kmo’s en hun werknemers te ondersteunen bij de overgang naar 
een digitalere en groenere economie, en in het beleidsvormingsproces voldoende 
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aandacht te besteden aan de belangen van kmo’s door de mogelijke impact van 
beleidsmaatregelen op kmo’s te analyseren; benadrukt dat het van belang is de toegang 
van kmo’s tot overheids- en privéfinanciering - inclusief microkredieten en 
crowdfunding - te verbeteren en onnodige regelgevingsdruk te beperken; onderstreept 
het aanpassingsvermogen en de doeltreffendheid van de sociale economie en verzoekt 
de lidstaten een passend wetgevingskader tot stand te brengen om sociale 
ondernemingen aan te moedigen;

Gendergelijkheid

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten om te zorgen voor gelijke kansen voor mannen 
en vrouwen, en voor gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek; verzoekt de 
Commissie een richtlijn inzake loontransparantie op te stellen; vraagt om meer 
inspanningen voor het dichten van de arbeids-, loon- en pensioenkloof tussen mannen 
en vrouwen en voor het wegnemen van prikkels die vrouwen ervan afbrengen te gaan 
werken; dringt aan op beleid om ondernemerschap onder vrouwen te bevorderen en 
vrouwen toegang te bieden tot financiering en zakelijke mogelijkheden; is bezorgd over 
het gebrek aan vrouwen in besluitvormingsprocessen, met name op economisch gebied; 
verzoekt de lidstaten de richtlijn vrouwelijke bestuurders en de horizontale 
antidiscriminatierichtlijn te deblokkeren; verzoekt de Commissie de uitvoering van 
wetgeving, beleid en praktijken op het gebied van de bestrijding van discriminatie aan 
te scherpen teneinde discriminatie om gelijk welke reden doeltreffend tegen te gaan;

28. verzoekt de Commissie en de lidstaten om een betere verzameling van naar gender 
uitgesplitste gegevens, met name wat betreft de arbeidsparticipatie van vrouwen en de 
onderliggende oorzaken van genderongelijkheden;

29. vraagt de lidstaten de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor 
ouders en mantelzorgers snel en volledig ten uitvoer te leggen, en toe te werken naar 
volledig betaald moeder- en vaderschapsverlof; verzoekt de lidstaten het Verdrag van 
Istanbul inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk 
geweld te ratificeren, met als doel de arbeidsmarktparticipatie en de economische 
onafhankelijkheid van vrouwen te bevorderen en daadkrachtig op te treden tegen 
seksuele en gendergerelateerde intimidatie;

30. vindt het jammer dat er in het kader van het Europees Semester niet een nog ruimer 
genderperspectief en nog andere indicatoren zijn opgenomen, en vraagt de Commissie 
de gendergelijkheidsindex te beschouwen als een van de instrumenten van het Europees 
Semester om toe te zien op de vorderingen op het gebied van de doelstellingen inzake 
werkgelegenheid en de sociale doelstellingen, en de gendereffecten van macro-
economisch beleid te erkennen;

31. verzoekt de Commissie meer aandacht te besteden aan het genderperspectief wanneer 
zij landspecifieke aanbevelingen opstelt, zodat er iets kan worden gedaan aan de 
aanhoudende genderkloof;

Zorgdiensten

32. dringt aan op toegankelijke en betaalbare kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit en op diensten voor korte en langdurige zorg, onder meer voor senioren en 
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mindervaliden, om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen; dringt aan op de 
ontwikkeling van een EU-kader voor zorgdiensten met als doel minimumnormen en 
kwaliteitsrichtsnoeren vast te stellen; verzoekt de lidstaten passende wetgeving aan te 
nemen, toe te zien op voldoende financiering voor zorgdiensten, hierbij efficiënt 
gebruikmakend van de relevante EU-programma’s, in hun nationale 
hervormingsprogramma’s specifieke kwantitatieve doelstellingen vast te stellen om de 
doelstellingen van Barcelona te verwezenlijken, en goede praktijken uit te wisselen; 
dringt er bij de Commissie op aan de lidstaten in dit verband te ondersteunen;

Arbeidsomstandigheden

33. verzoekt de lidstaten om conform de aanbeveling van de Raad met betrekking tot de 
toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen maatregelen te 
treffen om toegang tot sociale bescherming voor iedereen te garanderen; benadrukt dat 
vooral mensen met atypische arbeidsovereenkomsten, met name onvrijwillige 
deeltijdwerkers en werknemers met of tijdelijke contracten, in een kwetsbare positie 
verkeren; stelt bezorgd vast dat deze mensen onvoldoende toegang hebben tot 
socialebeschermingsstelsels;

34. erkent dat het aantal werknemers dat is betrokken bij nieuwe vormen van arbeid, zoals 
platformarbeid, gestaag toeneemt; verzoekt de Commissie de arbeidsomstandigheden 
van deze werknemers grondig te onderzoeken en maatregelen voor te stellen om hun 
rechten en sociale bescherming te versterken; verzoekt de lidstaten te zorgen voor 
billijke arbeidsvoorwaarden en goede collectieve onderhandelingen voor 
platformwerkers;

35. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om de verborgen kosten 
van werk weg te nemen; benadrukt dat werkgevers volledig verantwoordelijk zijn voor 
uitgaven met betrekking tot de uitrusting die nodig is om de taken op de werkvloer uit te 
voeren;

Gezondheidszorg

36. vraagt de lidstaten te zorgen voor toegang tot gezondheidszorg van goede kwaliteit die 
betaalbaar is voor iedereen, en de klemtoon van hun gezondheidszorgstelsels te 
verleggen naar preventieve zorg, met name door de relevante landspecifieke 
aanbevelingen uit te voeren; benadrukt het belang van preventiecampagnes en van 
voorlichtingscampagnes over gezondheid; verheugt zich over het feit dat de klemtoon 
op het gebied van gezondheidszorg in het kader van het Europees semester is 
verschoven van kostenbesparingen naar het leveren van prestaties en reële 
gezondheidsresultaten; eist dat er gemeenschappelijke indicatoren en methoden worden 
ontwikkeld om de ongelijkheid op het vlak van gezondheid en de prestaties van 
gezondheidszorgstelsels te beoordelen;

Veiligheid en gezondheid op het werk

37. verzoekt de Commissie een nieuwe EU-strategie te presenteren voor veiligheid en 
gezondheid op het werk, onder meer met als doel het aantal dodelijke arbeidsongevallen 
en het aantal gevallen van werkgerelateerde kanker tot nul te herleiden, en pleit voor 
aanvullende bindende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, een strengere 
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asbestrichtlijn en nieuwe richtlijnen inzake werkgerelateerde psychosociale 
gezondheidsrisico’s en werkgerelateerde aandoeningen;

Demografische veranderingen en pensioenen

38. is van mening dat demografische veranderingen een ernstige uitdaging vormen voor de 
economische groei en op lange termijn gevolgen zullen hebben op talrijke gebieden, 
bijvoorbeeld op het vlak van pensioenstelsels en gezondheidszorg; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen om deze uitdaging aan te pakken, 
onder meer via de landspecifieke aanbevelingen en via gemeenschappelijke 
richtsnoeren;

39. verzoekt de Commissie en de lidstaten beleid te voeren dat gericht is op actief ouder 
worden, de maatschappelijke integratie van ouderen en solidariteit tussen de generaties; 
verzoekt de Commissie follow-up te geven aan haar evaluatie van het Europees jaar 
voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties;

40. benadrukt dat de toegang tot openbare, solidaire en adequate stelsels voor pensioenen en 
ouderdomspensioenen moet worden gegarandeerd voor iedereen; onderstreept dat 
openbare pensioenstelsels hetzij alleen, hetzij in combinatie met 
bedrijfspensioenregelingen voor een toereikend pensioeninkomen moeten zorgen dat 
ruim boven de armoedegrens ligt; is ervan overtuigd dat duurzame, zekere en 
toereikende pensioenen het best kunnen worden gegarandeerd door de globale 
werkgelegenheid, salarissen en arbeidsparticipatie te verhogen en de 
arbeidsomstandigheden en -voorwaarden te verbeteren;

Personen met een handicap

41. verzoekt de Commissie en de lidstaten meer inspanningen te doen voor de grotere 
integratie van personen met een handicap op de gewone arbeidsmarkt, conform beginsel 
17 van de EPSR, met name door discriminatie te verbieden, obstakels weg te nemen, te 
zorgen voor redelijke maatregelen op de werkplek25, stimulansen in te voeren voor 
werkgevers en te zorgen voor mogelijkheden op het vlak van onderwijs en opleiding; 
herinnert eraan dat de beginselen die ten grondslag liggen aan het VN-Verdrag inzake 

25 Volgens artikel 2 van het Gehandicaptenverdrag wordt onder “redelijke maatregelen” het volgende verstaan: 
“noodzakelijke en passende wijziging en aanpassingen, zonder een onevenredige of onbehoorlijke belasting, 
wanneer noodzakelijk in een specifiek geval, om personen met een handicap in staat te stellen op basis van 
gelijkheid met anderen alle mensenrechten en grondrechten te benutten of uit te oefenen” 
(https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx); in artikel 
5 van de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep staat voorts: “Om de eerbiediging van het 
beginsel van gelijke behandeling met betrekking tot personen met een handicap te garanderen, wordt voorzien in 
redelijke aanpassingen. Dit houdt in dat de werkgever, naargelang de behoefte, in een concrete situatie passende 
maatregelen neemt om een persoon met een handicap in staat te stellen toegang tot arbeid te hebben, in arbeid te 
participeren of daarin vooruit te komen dan wel om een opleiding te genieten, tenzij deze maatregelen voor de 
werkgever een onevenredige belasting vormen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordt gecompenseerd 
door bestaande maatregelen in het kader van het door de lidstaten gevoerde beleid inzake personen met een 
handicap, mag zij niet als onevenredig worden beschouwd.” (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=NL); op de website van de Commissie staat dat “een 
redelijke aanpassing [...] elke verandering [is] in het takenpakket of de werkomgeving die nodig is om iemand 
met een handicap in staat te stellen te solliciteren, een functie uit te oefenen en er beter in te worden, en een 
opleiding te volgen.” (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=nl).

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=NL
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1473&langId=nl
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de rechten van personen met een handicap (het Gehandicaptenverdrag), zoals 
volwaardige en daadwerkelijke participatie en integratie in de maatschappij en gelijke 
kansen en toegang, zowel op Europees als op nationaal niveau volledig moeten worden 
toegepast, en dat de belanghebbenden hier actief bij moeten worden betrokken;

Cohesiemiddelen

42. pleit voor meer financiële middelen voor het cohesiebeleid en vraagt ervoor te zorgen 
dat alle regio’s van de EU, inclusief plattelandsgebieden en ultraperifere regio’s, aan het 
cohesiebeleid kunnen deelnemen; is gekant tegen het voorstel van de Raad om de 
financiering voor het Europees Sociaal Fonds Plus te verlagen, hoewel het 
toepassingsgebied van dit fonds is verruimd; verzoekt de lidstaten volledig gebruik te 
maken van de beschikbare middelen; benadrukt dat het cohesiebeleid beter moet 
worden afgestemd op het Europees Semester en op de beleidsdoelstellingen van de EU, 
en dringt aan op meer betrokkenheid van regionale en lokale autoriteiten bij de 
programmering ervan; vraagt de Commissie het gebruik van EU-middelen in de 
lidstaten nauwlettend te volgen en te evalueren en haar inspanningen ter bestrijding van 
fraude, misbruik en corruptie op te drijven;

Europees systeem van herverzekering van werkloosheidsuitkeringen

43. is ingenomen met de aankondiging van de voorzitter van de Commissie dat er een 
Europees systeem van herverzekering van werkloosheidsuitkeringen zal worden 
voorgesteld, met als doel werknemers beter te beschermen en de weerslag van externe 
schokken op de overheidsfinanciën te verkleinen; roept de Commissie ertoe op te 
onderzoeken of er nood is aan minimumnormen voor werkloosheidsverzekeringsstelsels 
in de lidstaten;

Rechtvaardige transitie

44. benadrukt dat de samenleving, werknemers en bedrijven krachtdadige steun nodig 
hebben om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die verband houden met de 
digitalisering en de overgang naar koolstofneutraliteit; dringt aan op strategieën en steun 
voor diegenen die het meest worden getroffen door deze transitie, in het bijzonder 
kwetsbare personen, zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten; verheugt zich over 
de oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie, en verzoekt de Commissie 
erop toe te zien dat het gebruik van dit fonds coherent is met dat van andere 
cohesiemiddelen; verzoekt de lidstaten meer te investeren in 
socialebeschermingsstelsels met als doel de veerkracht ervan te vergroten;

45. verzoekt de Commissie en de lidstaten te zorgen voor adequate en rechtvaardige sociale 
en ecologische investeringen in een echte “rechtvaardige transitie” evenals in de 
tenuitvoerlegging van de EPSR en de verwezenlijking van de SDG’s; is ingenomen met 
de openbare raadpleging van de Commissie die tot doel heeft de mogelijke koersen voor 
de ontwikkeling van Europese begrotingsregels te evalueren;

Belastingen

46. verzoekt de lidstaten de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar andere bronnen, 
waar deze druk een minder nadelige impact heeft op duurzame groei; verzoekt de 
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Commissie en de lidstaten hun uiterste best te doen om belastingontduiking en -
ontwijking tegen te gaan en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden; dringt aan op 
nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting zodat de EU huidige en toekomstige 
uitdagingen beter kan aanpakken;

Structurele hervormingen

47. merkt op dat de EU nog steeds kampt met sociale problemen die het gevolg zijn van de 
financiële en economische crisis en van een aantal daaropvolgende beleidsbeslissingen; 
onderstreept dat de binnenlandse vraag moet worden aangezwengeld door middel van 
toekomstgerichte investeringen en dat evenwichtige structurele hervormingen moeten 
worden aangemoedigd, rekening houdend met de budgettaire gevolgen hiervan op korte 
termijn en met de ecologische, economische en sociale effecten op lange termijn; 
benadrukt dat verantwoorde hervormingen moeten stoelen op solidariteit, integratie en 
sociale rechtvaardigheid, zodat ieders levensstandaard erop vooruitgaat en de bevolking 
achter de transitie staat;

Rechtsstaat

48. herhaalt dat de rechtsstaat – inclusief onafhankelijke en efficiënte rechtsstelsels, 
kwaliteitsvolle overheidsdiensten en overheidsopdrachten en degelijke kaders voor 
corruptiebestrijding – aan de grondslag liggen van een gezond ondernemingsklimaat, 
goed functionerende arbeidsmarkten en een verstandig gebruik van EU-middelen; 
benadrukt dat de beoordeling van de rechtsstaat en de doeltreffendheid van het 
rechtsstelsel bijgevolg deel moeten blijven uitmaken van het Europees Semester; 
verzoekt de lidstaten het herziene Europees Sociaal Handvest te ratificeren;

°

° °

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