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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en 

werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 

(2017/2260(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), 

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 152, 153, 174 en 349 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU), 

– gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 tussen het Europees Parlement, 

de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over beter wetgeven1, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, en met name titel IV 

(solidariteit), 

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, 

– gezien doelstelling 1 voor een duurzame ontwikkeling ("Armoede overal en in al haar 

vormen beëindigen"), en in het bijzonder streefdoel 3 ("Voor elk land passende 

systemen en maatregelen voor sociale bescherming voor iedereen uitvoeren, waaronder 

minima, en er tegen 2030 voor zorgen dat deze ook mensen in armoede en kwetsbare 

mensen bereiken"), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 november 2017 "Jaarlijkse 

groeianalyse 2018" (COM(2017)0690), 

– gezien het ontwerp van gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid van de 

Commissie en de Raad van 22 november 2017 bij de mededeling van de Commissie 

over de jaarlijkse groeianalyse 2018 (COM(2017)0674), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 22 november 2017 voor een besluit van 

de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 

(COM(2017)0677), 

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 22 november 2017 voor een aanbeveling 

van de Raad over het economisch beleid van de eurozone (COM(2017)0770), 

– gezien het verslag van de Commissie van 22 november 2017 getiteld 

"Waarschuwingsmechanismeverslag 2018" (COM(2017)0771), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 22 november 2017 getiteld 

"Ontwerpbegrotingsplannen 2018: Algemene beoordeling" (COM(2017)0800), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2017 inzake de oprichting van 

een Europese pijler van sociale rechten (COM(2017)0250), 

                                                 
1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 
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– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2017 getiteld "Een initiatief om 

het evenwicht tussen werk en privéleven voor werkende ouders en mantelzorgers te 

ondersteunen" (COM(2017)0252), 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 26 april 2017, getiteld 

'Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: breaking the 

cycle of disadvantage"' (Balans van de aanbeveling uit 2013 "Investeren in kinderen: 

de cyclus van benadeling doorbreken") (SWD(2017)0258), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 oktober 2016 getiteld "Drie jaar 

jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief" (COM(2016)0646), 

– gezien het voorstel van de Commissie van 14 september 2016 voor een verordening 

van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot 

bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 

(COM(2016)0604), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 september 2016 getiteld "Stimuleren 

van Europese investeringen voor banen en groei: naar een tweede fase van het Europees 

Fonds voor strategische investeringen en een nieuw Europees extern investeringsplan" 

(COM(2016)0581), 

– 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 de mededeling van de Commissie van 2 juni 2016 getiteld "Een Europese agenda 

voor de deeleconomie" (COM(2016)0356), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 juni 2016 getiteld "Europa investeert 

weer – Balans van het investeringsplan voor Europa en volgende stappen" 

(COM(2016)0359), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2016 getiteld "Lancering van een 

raadpleging over een Europese pijler van sociale rechten" (COM(2016)0127) en de 

bijlagen hierbij, 

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad van 15 februari 

2016 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 

(COM(2016)0071) en het desbetreffende standpunt van het Parlement van 15 september 

20161, 

– gezien het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015 over "De voltooiing van 

Europa's Economische en Monetaire Unie", 

– gezien de conclusies van de Raad van 7 december 2015 over de bevordering van de 

sociale economie als centrale motor van economische en sociale ontwikkeling in 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0355. 
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Europa, 

– gezien zijn resolutie van 16 november 2017 over de bestrijding van ongelijkheid als 

hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren1, 

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2017 over het economisch beleid van de eurozone2, 

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 2017 over beleid ter garantie van een 

minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden3, 

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

voor Europa4, 

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2017 over het Europees semester voor 

economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse 

groeianalyse 20175, 

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2017 over een Europese pijler van sociale rechten6, 

– gezien zijn wetgevingsresolutie 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 zwartwerk7, 

– gezien de slotopmerkingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een 

handicap over het initiële verslag van de Europese Unie (september 2015), 

– gezien speciaal verslag nr. 5/2017 van de Europese Rekenkamer van maart 2017 

getiteld "Jeugdwerkloosheid – heeft het EU-beleid een verschil gemaakt? Een evaluatie 

van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief", 

– gezien het debat met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen over de 

prioriteiten van het Europees semester van 2018, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

(A8-0000/2017), 

A. overwegende dat de arbeidsparticipatiegraad in de EU stijgt en in het tweede kwartaal 

van 2017 is uitgekomen op 235,4 miljoen mensen met een baan, d.w.z. een 

participatiegraad van 72,3 %, hetgeen inhoudt dat de EU op koers ligt naar het 

streefcijfer van 75 % dat in de Europa 2020-strategie is neergelegd; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0451. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0418. 
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0403. 
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0360. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0039. 
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0010. 
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0033. 
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B. overwegende dat de werkloosheid in de EU op het laagste niveau ligt sinds negen jaar 

en 7,5 % bedraagt; 

C. overwegende dat er weliswaar een lichte verbetering te zien valt in de 

jeugdwerkloosheid, maar dat deze met 16,6 % (18,7 % in de eurozone) nog steeds 

verontrustend hoog is; overwegende dat er in 2016 nog steeds 6,3 miljoen jongeren 

tussen 15 en 24 jaar zonder baan zaten en geen onderwijs of een opleiding volgden; 

D. overwegende dat de verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de 

werkloosheidscijfers weliswaar kleiner zijn, maar nog steeds boven het niveau van 

voor de crisis liggen; 

E. overwegende dat de samenlevingen in de Europese Unie vergrijzen, waardoor de 

socialezekerheids- en zorgstelsels van de lidstaten met extra uitdagingen worden 

geconfronteerd;  

F. overwegende dat 80 miljoen Europeanen een handicap hebben; overwegende dat de 

uitvoering van toegankelijkheidsmaatregelen ten behoeve van deze mensen nog steeds 

achterloopt; 

G. overwegende dat er wel enige vooruitgang kan worden vastgesteld bij het terugdringen 

van armoede en sociale uitsluiting, maar dat er nog steeds benadeelde groepen in de 

samenleving zijn en dat regionale verschillen voortduren; 

H. overwegende dat werknemers met het oog op de digitale transformatie ten minste over 

digitale basisvaardigheden moeten beschikken, maar dat naar schatting 44 % van de 

EU-bevolking deze niet heeft1; 

1. is verheugd over de jaarlijkse groeianalyse 2018, een belangrijk onderdeel van het 

Europese investeringsproces dat berust op een strategie van investeringen, structurele 

hervormingen en een verantwoorde omgang met overheidsgelden; verzoekt de lidstaten 

in hun nationale beleidsmaatregelen en strategieën ter bevordering van groei, 

werkgelegenheid en sociale bescherming rekening te houden met de prioriteiten die in 

de analyse worden benoemd;  

2. benadrukt de noodzaak van structurele hervormingen gericht op een verbetering van het 

arbeidsmarkt- en sociaal beleid, teneinde de actieve bevolking bij de verwerving van de 

nodige vaardigheden te ondersteunen en gelijke kansen op de arbeidsmarkt, eerlijke 

arbeidsvoorwaarden, een verhoging van de arbeidsproductiviteit ten behoeve van 

loongroei en duurzame, adequate stelsels voor sociale bescherming te bevorderen; 

3. is verheugd over de interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale 

rechten en is van mening dat de 20 daarin geformuleerde centrale beginselen over 

gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsvoorwaarden en sociale 

bescherming en inclusie als referentiepunt moeten dienen in de cyclus van 

beleidscoördinatie in het kader van het Europees semester; 

                                                 
1 Index van de digitale economie en maatschappij, Europese Commissie. 
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4. is verheugd over het nieuwe scorebord, dat 14 hoofdindicatoren omvat voor het meten 

van de prestaties van de lidstaten op sociaal en werkgelegenheidsgebied aan de hand 

van drie brede criteria die in de context van de pijler zijn vastgesteld; onderstreept dat 

gemiddeld voor de EU op 11 van de 14 hoofdindicatoren een verbetering is 

geregistreerd gedurende het laatste beschikbare jaar, als bevestiging van de gestage 

verbetering op de arbeidsmarkt en op sociaal gebied die met het economisch herstel 

is opgetreden; 

5. spreekt nogmaals zijn bezorgdheid uit over de omvang van de jeugdwerkloosheid, 

die hoog blijft, met een stagnerend aantal NEET's; is in dit verband ingenomen met 

de verhoging van de subsidie voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief met 

2,4 miljard EUR voor de periode 2017-2020; 

6. verzoekt de Commissie en de lidstaten zich maximaal in te zetten voor investeringen in 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs en opleidingen om te waarborgen dat de verworven 

vaardigheden aansluiten bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt; wijst in dit verband op de 

toenemende vraag naar digitale en andere overdraagbare vaardigheden en stelt met klem 

dat de ontwikkeling van met name deze vaardigheden dringend noodzakelijk is; 

7. verzoekt de lidstaten en de Commissie alle nodige maatregelen te nemen ter verbetering 

van de diensten en de wetgeving die van belang zijn voor een goed evenwicht tussen 

werk en privéleven; dringt aan op het ontwikkelen van het aanbod aan toegankelijke en 

betaalbare kinderopvang en vroegschoolse educatie en op het creëren van gunstige 

voorwaarden voor ouders en mantelzorgers door het opnemen van gezinsverlof 

ruimhartig toe te staan en flexibele arbeidsregelingen aan te bieden met gebruikmaking 

van de mogelijkheden van de moderne technologie; onderstreept in dit verband het 

potentieel van publiek-private partnerschappen; 

8. onderstreept de mogelijkheden die kmo's hebben waar het gaat om nieuwe banen en 

de economie als geheel; acht het van het grootste belang het ondernemerschap te 

ondersteunen en het bedrijfsklimaat te verbeteren door administratieve belemmeringen 

weg te nemen, de toegang tot financiële middelen te verbeteren en de ontwikkeling van 

fiscale modellen en vereenvoudigde procedures voor het naleven van de belastingregels 

te ondersteunen die kmo's, ondernemers, microbedrijven en starters ten goede komen;  

9. verzoekt de Commissie en de lidstaten te investeren in de ontwikkeling van nieuwe 

productietechnieken en -diensten en deze te stimuleren; wijst erop dat zij kansen bieden 

om de productiviteit te verhogen, nieuwe banen te scheppen en de groei op lange 

termijn te stimuleren;  

10. ziet de bevolkingskrimp, waarmee de regio's in de EU in uiteenlopende mate te kampen 

hebben, als een van de ernstige groeibelemmeringen in de EU; verzoekt de Commissie 

en de lidstaten maatregelen te nemen om deze uitdaging aan te pakken; onderstreept dat 

bevolkingskrimp een holistische benadering vereist, met aanpassing van de nodige 

infrastructuur, verbetering van de openbare dienstverlening en flexibele 

arbeidsregelingen; 

11. herinnert eraan dat een toenemende levensverwachting om een aanpassing van de 

pensioenstelsels vraagt, zodat ouderen een goede levenskwaliteit kan worden 

gegarandeerd; benadrukt dat dit kan worden bereikt door de pensioengerechtigde 
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leeftijd niet alleen aan de levensverwachting te koppelen, maar ook aan het aantal 

premiejaren en door te voorkomen dat mensen vroegtijdig de arbeidsmarkt verlaten;  

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten een beleid te voeren dat gericht is op actief ouder 

worden, de maatschappelijke integratie van ouderen en solidariteit tussen de generaties;  

13. is van mening dat het cohesiebeleid als belangrijkste investeringsbeleid van de Europese 

Unie doeltreffend is gebleken bij het verminderen van de ongelijkheid en dat daarom in 

het toekomstige meerjarig financieel kader ten minste vergelijkbare begrotingsmiddelen 

voor dit beleid moeten worden uitgetrokken als nu het geval is; is van mening dat het 

Europees Sociaal Fonds moet worden gehandhaafd als belangrijkste instrument van de 

EU voor de integratie en re-integratie van werknemers op de arbeidsmarkt; 

14. verzoekt de Commissie en de lidstaten intensiever te streven naar verdere integratie van 

mensen met een beperking in het arbeidsproces door wettelijke belemmeringen weg te 

nemen en stimulansen in te voeren om deze mensen in dienst te nemen; 

15. onderstreept dat het niet op elkaar aansluiten van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 

een probleem is dat in alle regio's in de EU speelt, ook in de meest ontwikkelde; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten dit vraagstuk aan te pakken door maatregelen te 

nemen ter vergemakkelijking van de mobiliteit van werknemers tussen banen, sectoren 

en locaties, teneinde zowel in minder als in sterker ontwikkelde regio's aan de vraag 

naar werknemers te voldoen; verzoekt de Commissie en de lidstaten voorts bijzondere 

aandacht te besteden aan de speciale omstandigheden waarin grensgangers en 

werknemers in perifere regio's zich bevinden; 

16. onderstreept de rol van de sociale partners als centrale belanghebbenden in het 

hervormingsproces alsmede de toegevoegde waarde die hun betrokkenheid bij de 

voorbereiding, ordening en uitvoering van hervormingen oplevert; onderschrijft de 

opvatting dat nieuwe vormen van werkgelegenheid op de gemondialiseerde markt om 

nieuwe vormen van sociale dialoog vragen; bekrachtigt dat de lidstaten de mensen 

moeten helpen bij het verwerven van de vaardigheden die op de arbeidsmarkt vereist 

zijn; 

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

De jaarlijkse groeianalyse (JG), die een integrerend onderdeel vormt van het Europese 

semester, is bedoeld om de duurzame economische ontwikkeling en de sociale convergentie 

te stimuleren door de prioriteiten voor de Europese Unie en haar lidstaten voor het komende 

jaar aan te geven. De rapporteur merkt op dat in deze editie van het gezamenlijk verslag over 

de werkgelegenheid de resultaten van het sociaal scorebord worden gepresenteerd; dit 

scorebord is in de plaats gekomen van het in 2013 ingevoerde scorebord van kernindicatoren 

op sociaal en werkgelegenheidsgebied. Het nieuwe scorebord berust op een aantal 

hoofdindicatoren voor het meten van de prestaties van de lidstaten op sociaal en 

werkgelegenheidsgebied aan de hand van drie brede criteria die in de context van de pijler 

zijn vastgesteld, te weten i) gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, ii) dynamische 

arbeidsmarkten en eerlijke arbeidsvoorwaarden, en iii) overheidssteun / sociale bescherming 

en inclusie. 

Positief is dat in de JG voor 2018 wordt gewezen op tekenen van herstel van de Europese 

economie: een stabiele economische groei, dalende werkloosheidscijfers en verbetering van 

de investeringen en de overheidsfinanciën. In het tweede kwartaal van 2017 had een 

recordaantal van 235,4 miljoen mensen een baan en sinds het tweede kwartaal van 2014 zijn 

er 8 miljoen nieuwe banen bijgekomen. Het percentage armen en maatschappelijk 

uitgeslotenen daalt. Niettemin zijn er nog steeds bepaalde problemen. In dit verslag wordt 

gewezen op de grootste struikelblokken op de weg naar een duurzame economische 

ontwikkeling in combinatie met sociale convergentie en worden aanbevelingen aan de 

Commissie en de lidstaten gedaan. 

Ondanks een bescheiden daling blijft de jeugdwerkloosheid op een onaanvaardbaar hoog 

niveau van 16,6 % (voor de eurozone ligt het cijfer bij 18,7 %). Daarnaast zijn er 6,3 miljoen 

jongeren tussen 15 en 24 jaar die geen baan hebben en geen onderwijs of een opleiding 

volgen. Dit is een van de zwaarste uitdagingen die dringend moet worden aangepakt. De 

Europese Commissie heeft een aantal maatregelen voorgesteld, met als uithangbord het 

werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren, waaraan onlangs nog eens 2,4 miljard EUR is 

toegekend voor de periode 2017-2020. Niettemin moet er zowel door de Commissie als door 

de lidstaten nog meer worden gedaan. 

Een van de mogelijkheden om de hoge werkloosheid terug te dringen, is ervoor te zorgen dat 

de vaardigheden van de actieve bevolking beter aansluiten op de eisen die de arbeidsmarkt 

stelt. Met het oog daarop is het wenselijk dat het onderwijsbeleid wordt aangepast en de 

opleidingskaders worden verbeterd. Verder ontbreekt het volgens Eurostat naar schatting 

44 % van de Europeanen aan digitale vaardigheden, terwijl deze voor 90 % van alle banen tot 

op zekere hoogte nodig zijn. Daarom is de ontwikkeling van digitale en andere overdraagbare 

vaardigheden in hoge mate noodzakelijk. In bepaalde sectoren hebben werkgevers moeite hun 

vacatures te bezetten, een fenomeen dat zich zowel in minder ontwikkelde als in sterker 

ontwikkelde gebieden voordoet. Er moet daarom steun worden verleend ten behoeve van de 

mobiliteit van werknemers tussen banen, sectoren en locaties. 

Er zijn structurele hervormingen nodig om de investeringen te stimuleren en de productiviteit 

te verhogen en er tegelijk voor te zorgen dat de sociale systemen afdoende bescherming 

bieden. De hervormingen moeten met name gericht zijn op een verbetering van het 

bedrijfsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen, die 85 % van de nieuwe banen 

creëren. De Commissie en de lidstaten moeten nieuwe productietechnieken ondersteunen 

omdat daardoor de productiviteit kan worden verhoogd en nieuwe banen kunnen ontstaan. 
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De rapporteur stelt dat de demografische situatie (vergrijzing van de Europese samenlevingen 

en onevenredig snelle leegloop van sommige gebieden) een uitdaging betekent voor de 

socialezekerheidsstelsels, de sociale diensten en de arbeidsmarkt als geheel. Om hieraan het 

hoofd te bieden, is een holistische benadering vereist met de totstandbrenging en aanpassing 

van de nodige infrastructuur, een hervorming van de nationale pensioenstelsels en een beleid 

gericht op actief ouder worden. Daarnaast zal het voor de samenleving als geheel van 

voordeel blijken als de solidariteit tussen de generaties en de maatschappelijke integratie van 

ouderen worden aangemoedigd. 

De rapporteur wijst erop dat ondanks de vele maatregelen die al zijn genomen om mensen 

met een beperking volledig op de arbeidsmarkt te integreren, het probleem nog steeds bestaat 

en om verder optreden vraagt. De diverse stimulerende maatregelen die werkgevers ertoe 

moeten aanzetten mensen met een beperking in dienst te nemen, bieden bijzondere 

mogelijkheden om de kansen van deze mensen op een baan te verhogen. Voorts moeten de 

wettelijke obstakels die de volledige integratie van mensen met een beperking op de 

arbeidsmarkt belemmeren, worden weggenomen. 

Concluderend is de rapporteur van mening dat de jaarlijkse groeianalyse voor de lidstaten een 

belangrijke indicator vormt bij de opstelling van hun nationale beleid en hervormingsplannen. 

Uit een oogpunt van efficiënt optreden moet echter worden vermeden dat de landenspecifieke 

aanbevelingen, de volgende stap in het Europees semester, ongelijkmatig worden uitgevoerd. 


