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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 groeianalyse 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 de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), 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 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,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 8 november 2018 met betrekking tot de toegang 
tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen1,

– gezien Beschikking (EU) 2019/1181 van de Raad van 8 juli 2019 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten2,

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

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

1 PB C 387 van 15.11.2019, blz. 1.
2 PB L 185 van 11.7.2019, blz. 44.
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der Leyen,

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

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

– 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 over een Europese agenda 
voor de deeleconomie (COM(2016)0356),

– gezien het pakket circulaire economie (Richtlijnen (EU) 2018/8493, 2018/8504, 
2018/8515 en 2018/8526),

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone7,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2019 over het Europees semester voor coördinatie 
van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse 
groeianalyse 20198, 

– 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 29 november 2018 over de situatie van vrouwen met een 
handicap10,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2018 over de zorgdiensten in de EU ter 
bevordering van gendergelijkheid11,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over trajecten voor de re-integratie van 
werknemers die herstellen van letsel of ziekte in een hoogwaardige baan12,

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

3 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 93.
4 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 100.
5 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109.
6 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 141.
7 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033.
8 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0202.
9 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0485.
10 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0484.
11 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0464.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0325.
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hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren13,

– gezien zijn resolutie van 24 oktober 2017 over beleid ter garantie van een 
minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden14,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa15,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2017 over een Europese pijler van sociale rechten16,

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief17,

– 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 zwartwerk18,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2015 over het strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk 2014-202019,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 
2018 over de digitale genderkloof20,

– 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 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 
(A9-0000/2020),

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 %;

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 

13 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 89.
14 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 156.
15 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
16 PB C 242 van 10.7.2018, blz. 24.
17 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 93.
18 PB C 35 van 31.1.2018, blz. 157.
19 PB C 366 van 27.10.2017, blz. 117.
20 PB C 440 van 6.12.2018, blz. 37.
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motor van de werkgelegenheidsgroei zijn; overwegende dat het gebrek aan adequate 
zorgvoorzieningen een belemmering vormt om oudere werknemers, met name vrouwen, 
op de arbeidsmarkt te houden;

C. overwegende dat voortijdig schoolverlaten en slechte onderwijsresultaten problematisch 
zijn voor de werkgelegenheid en de economische groei; 

D. overwegende dat het tekort aan arbeidskrachten in sommige lidstaten een kritiek niveau 
heeft bereikt en verdere economische groei in de weg staat;

E. overwegende dat de sociale dialoog een essentieel onderdeel is van het Europees sociaal 
model; 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; 

F. overwegende dat de inkomensongelijkheid groot blijft; overwegende dat 
loonbesparingen en belasting- en loonkostenconcurrentie schadelijk zijn voor de interne 
markt en ongelijkheden evenals de kwetsbaarheid van mensen met een laag inkomen 
doen toenemen; overwegende dat de intergenerationele sociale mobiliteit in de meeste 
lidstaten beperkt is;

G. overwegende dat meer dan één op de vijf Europeanen met het risico van armoede en 
sociale uitsluiting wordt geconfronteerd; 

H. 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 economische groei in de weg staan; 

I. overwegende dat adequate minimumlonen van essentieel belang zijn om armoede onder 
werkenden terug te dringen, ongelijkheid te verminderen en de vraag aan te zwengelen;

1. is ingenomen met de jaarlijkse strategie voor duurzame groei (ASGS) 2020 en de 
heroriëntering van het Europees semester door het opnemen van de SDG’s en de 
Europese Green Deal als basis voor het nieuwe Europese groeimodel; wijst nogmaals 
op de noodzaak om duurzaamheid en sociale integratie centraal te stellen in de 
economische beleidsvorming van de Unie en ervoor te zorgen dat sociale en 
ecologische doelstellingen op dezelfde manier worden behandeld als 
begrotingsdiscipline;

2. verzoekt de Commissie om EU-specifieke doelstellingen en kernindicatoren met 
betrekking tot de SDG’s vast te stellen, met als doel de doeltreffendheid van 
beleidsbeslissingen te meten en te zorgen voor gerichtere financiering;

3. verheugt zich over de opname van de EPSR in de ASGS 2020; benadrukt de essentiële 
rol van het sociale scorebord in het Europees Semester; verzoekt de Commissie dit 
scorebord te versterken door er aanvullende indicatoren in op te nemen die alle twintig 
beginselen van de EPSR weerspiegelen;

4. is bezorgd over het feit dat de werkloosheidscijfers en de langdurige werkloosheid in 
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sommige lidstaten nog altijd hoog zijn; dringt aan op een nieuw financieel instrument 
voor het aanpakken van de langdurige werkloosheid waarmee financiële steun kan 
worden verleend aan maatregelen en projecten in regio’s waar de langdurige 
werkloosheid boven het gemiddelde ligt;

5. maakt zich zorgen over de afgenomen intergenerationele sociale mobiliteit en de 
toegenomen inkomensongelijkheid ten opzichte van de niveaus van voor de crisis; roept 
de Commissie en de lidstaten ertoe op de inkomensongelijkheid aan te pakken; 
benadrukt dat belasting- en uitkeringsstelsels zodanig moeten worden opgezet dat 
ongelijkheden worden teruggedrongen en eerlijkheid wordt bevorderd;

6. is ingenomen met de raadpleging van de Commissie over een Europees kader voor 
minimumlonen; pleit voor adequate minimumlonen door middel van collectieve 
overeenkomsten of wetgeving, in overeenstemming met wat in de lidstaten gebruikelijk 
is; dringt aan op een gecoördineerde aanpak op EU-niveau om voor reële loongroei te 
zorgen, de neerwaartse spiraal van ongezonde loonkostenconcurrentie te vermijden en 
opwaartse sociale convergentie voor iedereen te bevorderen; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten om het bereik van collectieve onderhandelingen op sectoraal niveau en de 
betrokkenheid van sociale partners bij de beleidsvorming te vergroten, ook in het kader 
van het Europees Semester;

7. 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 Europese strategie tegen armoede voor te leggen en een 
Europese kindergarantie op te zetten, met toereikende financiering en goed ontworpen 
ondersteunende diensten;

8. verzoekt de Commissie een kaderrichtlijn inzake regelingen voor een fatsoenlijk 
minimuminkomen voor te leggen, met als doel voor minimale sociale bescherming te 
zorgen;

9. vraagt om een geïntegreerde aanpak van het tekort aan betaalbare huisvesting, slechte 
huisvesting, uitsluiting van huisvesting en dakloosheid;

10. maakt zich zorgen over het stagnerende aantal voortijdige schoolverlaters en het 
groeiende aantal onderpresterende leerlingen; verzoekt de lidstaten hun 
onderwijssystemen te verbeteren; benadrukt dat onderwijsresultaten ook negatief 
worden beïnvloed door sociale uitsluiting, armoede en segregatie, en dat ook hiertegen 
moet worden opgetreden;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten om het evenwicht tussen werk en privéleven en 
de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te verbeteren en te zorgen voor gelijk loon 
voor gelijk werk op dezelfde werkplek; vraagt om meer inspanningen voor het dichten 
van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen en voor het wegnemen van 
prikkels die vrouwen ervan afbrengen te gaan werken; dringt aan op toegankelijke en 
betaalbare kinderopvang en kleuterscholen van goede kwaliteit, alsook op zorgdiensten 
voor zorgbehoevenden, onder wie senioren;

12. verzoekt de Commissie de regelgeving betreffende nieuwe vormen van werk te 
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versterken en de arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers te verbeteren;

13. verzoekt de Commissie en de lidstaten intensiever te streven naar verdere integratie van 
mensen met een handicap in het arbeidsproces door obstakels weg te nemen en 
stimulansen in te voeren om deze mensen in dienst te nemen;

14. verzet zich tegen gelijk welke verlaging van de financiering voor het cohesiebeleid; is in 
deze context gekant tegen het voorstel om de financiering voor het Europees Sociaal 
Fonds Plus, in weerwil van het verruimde toepassingsgebied van dit fonds, te verlagen; 
benadrukt dat het Europees Semester beter moet worden afgestemd op de financiering 
voor sociaal beleid en cohesiebeleid en op de beleidsdoelstellingen van de Unie;

15. benadrukt dat macro-economische onevenwichtigheden op alle fronten moeten worden 
aangepakt; verzoekt de Commissie een voorstel te doen voor een Europees systeem van 
herverzekering van werkloosheidsuitkeringen, om werknemers beter te beschermen en 
de weerslag van externe schokken op de overheidsfinanciën te verkleinen;

16. 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 
klimaatverandering en de overgang naar koolstofneutraliteit; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten te zorgen voor adequate sociale en ecologische investeringen met het oog 
op een echte ‘eerlijke transitie’, de tenuitvoerlegging van de EPSR en de 
verwezenlijking van de SDG’s, onder meer door sociale uitgaven vrij te stellen van de 
in de eurozone geldende begrotingsregels en op die manier investeringen in menselijk 
kapitaal, vaardigheden en gezondheid aan te moedigen;

17. verzoekt de lidstaten de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar andere bronnen, 
waar deze druk een minder nadelige impact heeft op duurzame groei; dringt aan op 
nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting zodat de Unie in staat is huidige en 
toekomstige uitdagingen beter aan te pakken;

18. herhaalt dat de rechtsstaat, inclusief onafhankelijke en efficiënte rechtsstelsels, evenals 
kwaliteitsvolle overheidsdiensten en degelijke kaders voor overheidsopdrachten en 
corruptiebestrijding aan de grondslag liggen van een gezond ondernemingsklimaat, 
goed functionerende arbeidsmarkten en een verstandig gebruik van EU-middelen, en 
bijgevolg deel moeten blijven uitmaken van het Europees Semester;

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


