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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone 2020
(2020/2079(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de artikelen 3 en 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU),

– gezien de artikelen 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 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, met name titel IV 
(solidariteit),

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

– gezien de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s), met name de 
doelstellingen 1, 3, 4, 5, 8, 10 en 13,

– gezien Verordening (EU) 2020/672 van de Raad van 19 mei 2020 betreffende de 
instelling van een Europees instrument voor tijdelijke steun om het risico op 
werkloosheid te beperken in een noodtoestand (SURE) als gevolg van de COVID-19-
uitbraak2,

– gezien Verordening (EU) 2020/559 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke 
maatregelen voor de aanpak van de COVID‐19-uitbraak betreft3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 2 april 2020, getiteld “Coronavirus: EU-
respons - Alles in het werk stellen om elke beschikbare euro te gebruiken om levens te 
redden en het levensonderhoud van burgers te beschermen” (COM(2020)0143),

– gezien Verordening (EU) 2020/460 van het Europees Parlement en de Raad van 30 
maart 2020 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 
en (EU) nr. 508/2014 wat betreft specifieke maatregelen om investeringen in de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten en in andere sectoren van hun economieën vrij 
te maken als antwoord op de COVID-19-uitbraak (Investeringsinitiatief 
Coronavirusrespons)4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 maart 2020, getiteld “Gecoördineerde 

1 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
2 PB L 159 van 20.5.2020, blz. 1.
3 PB L 130 van 24.4.2020, blz. 7.
4 PB L 99 van 31.3.2020, blz. 5.
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economische respons op de uitbraak van COVID-19” (COM(2020)112), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 juni 2019, getiteld “Verdieping van 
Europa’s economische en monetaire unie: een balans vier jaar na het verslag van de vijf 
voorzitters - Bijdrage van de Europese Commissie aan de Eurotop op 21 juni 2019” 
(COM(2019)279),

– gezien het verslag van de vijf voorzitters van 22 juni 2015, getiteld “De voltooiing van 
Europa’s Economische en Monetaire Unie”,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 over het Europees Semester 
2020: landspecifieke aanbevelingen (COM(2020)500),

– gezien de mededeling van de Commissie over de activering van de algemene 
ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact (COM(2020)123) en het 
desbetreffende besluit van de Raad van 23 maart 2020,

– gezien het voorstel van de Commissie van 26 februari 2020 voor een besluit van de 
Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 
(COM(2020)0070), 

– 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), en het standpunt van het Europees Parlement van 19 april 2018 
hierover5,

– gezien het Besluit (EU) 2019/1181 van de Raad van 8 juli 2019 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten6,

– 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 betreffende de 
ontwerpbegrotingsplannen 2020: algemene beoordeling (COM(2019)0900), 

– gezien de politieke beleidslijnen voor de Europese Commissie 2019-2024, getiteld “Een 
Unie die de lat hoger legt - Mijn agenda voor Europa”, die Ursula von der Leyen heeft 

5 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0181.
6 PB L 185 van 11.7.2019, blz. 44.
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gepresenteerd,

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 april 2017 inzake de oprichting van een 
Europese pijler van sociale rechten (COM(2017)0250),

– 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 voorstel voor een aanbeveling van de Raad van 13 maart 2018 met 
betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen 
(COM(2018)0132),

– gezien het sociale investeringspact van de Commissie van 2013, dat nader is uitgewerkt 
in haar mededeling, getiteld “Naar sociale investering voor groei en cohesie – inclusief 
de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds 2014-2020” (COM(2013)0083),

– gezien de mededeling van de Commissie van 5 april 2011, getiteld “Een EU-kader voor 
de nationale strategieën voor integratie van de Roma tot 2020” (COM(2011)0173) en de 
uitvoerings- en evaluatieverslagen ervan,

– gezien de aanbeveling van de Commissie van 3 oktober 2008 over de actieve inclusie 
van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten7,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers 
en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad8,

– 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 het Strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 van de Commissie 
en het Europees pact voor gendergelijkheid 2011-2020 en de conclusies van de Raad 
van 7 maart 20119,

– gezien de Barcelona-kinderopvangdoelstellingen van 2002 om in 2010 voor minimaal 
90 % van de kinderen tussen de drie jaar en de leerplichtige leeftijd en voor minstens 
33 % van de kinderen onder de drie jaar voor kinderopvang te zorgen,

– gezien de mededeling van de Commissie van 4 oktober 2016 “Drie jaar 
jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief” (COM(2016)0646),

– 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” 

7 PB L 307 van 18.11.2008, blz. 11.
8 PB L 188 van 12.7.2019, blz. 79.
9 PB C 155 van 25.5.2011, blz. 10.
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(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 het pakket circulaire economie (Richtlijnen (EU) 2018/84910, (EU) 2018/85011, 
(EU) 2018/85112 en (EU) 2018/85213),

– 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 het witboek van de Commissie van 16 februari 2012, getiteld “Een agenda voor 
adequate, veilige en duurzame pensioenen” (COM(2012)0055),

– 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 
Europa,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone14,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2019 over het Europees semester voor coördinatie 
van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse 
groeianalyse 201915,

– gezien zijn resolutie van 11 december 2018 over onderwijs in het digitale tijdperk: 
uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid16,

– gezien zijn resolutie van 11 september 2018 over trajecten voor de re-integratie van 
werknemers die herstellen van letsel of ziekte in een hoogwaardige baan17,

– gezien zijn resolutie van 16 november 2017 over de bestrijding van ongelijkheid als 
hefboom om het scheppen van banen en groei te stimuleren18,

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

10 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 93.
11 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 100.
12 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 109.
13 PB L 150 van 14.6.2018, blz. 141.
14 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033.
15 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0202.
16 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0485.
17 PB C 433 van 23.12.2019, blz. 9.
18 PB C 356 van 4.10.2018, blz. 89.
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minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden19,

– gezien zijn resolutie van 14 september 2017 over een nieuwe agenda voor vaardigheden 
voor Europa20,

– gezien zijn resolutie van 19 januari 2017 over een Europese pijler van sociale rechten21,

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over armoede: een genderperspectief22,

– 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 zwartwerk23,

– gezien zijn resolutie van 25 november 2015 over het strategisch EU-kader voor 
gezondheid en veiligheid op het werk 2014-202024,

– gezien het initiatief van de OESO en de Europese Commissie over “State of Health in 
the EU” en het daarmee verband houdende rapport “Health at a glance: Europe 2018”, 

– gezien het verslag van de Commissie van 26 april 2018 getiteld “Pension Adequacy 
Report: Current and future income adequacy in old age in the EU” (verslag over de 
toereikendheid van de pensioenen: huidige en toekomstige toereikendheid van het 
inkomen van ouderen in de EU),

– gezien het verslag van de Commissie van 28 mei 2018 getiteld “The 2018 Ageing 
Report: Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)” 
(het vergrijzingsverslag 2018 met economische en budgettaire projecties voor de EU-
lidstaten (2016-2070)),

– gezien het (herziene) Europees Sociaal Handvest en het Proces van Turijn, dat in 2014 
werd gelanceerd met als doel het verdragsysteem van het Europees Sociaal Handvest 
binnen de Raad van Europa te versterken en het nauwer te laten aansluiten bij het recht 
van de Europese Unie,

– gezien zijn resolutie van 8 maart 2011 over vermindering van de ongelijkheid op 
gezondheidsgebied in de EU25,

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

– gezien Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling 

19 PB C 346 van 27.9.2018, blz. 156.
20 PB C 337 van 20.9.2018, blz. 135.
21 PB C 242 van 10.7.2018, blz. 24.
22 PB C 76 van 28.2.2018, blz. 93.
23 PB C 35 van 31.1.2018, blz. 157.
24 PB C 366 van 27.10.2017, blz. 117.
25 PB C 199E van 7.7.2012, blz. 25. 
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van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (de richtlijn gelijke behandeling)26, en 
artikel 141 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (1992) 
betreffende het beginsel van gelijke beloning voor gelijke of gelijkwaardige arbeid,

– gezien de EU-strategie voor jongeren 2019-2027, die is gebaseerd op de resolutie van 
de Raad van 26 november 2018, en de doelstelling van Europa 2020 inzake het 
terugdringen van het aantal vroegtijdige school- en opleidingsverlaters tot minder dan 
10 %,

– gezien speciaal verslag nr. 5/2017 van de Europese Rekenkamer van april 2017 getiteld 
“Jeugdwerkloosheid – heeft het EU-beleid een verschil gemaakt? Een evaluatie van de 
jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”, 

– gezien Richtlijn (EU) 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 
17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten 
(de Europese toegankelijkheidswet)27,

– gezien de tussentijdse economische prognoses van de Commissie van voorjaar 2020,

– gezien het verslag van het Europees Netwerk inzake sociaal beleid van mei 2019 
getiteld “In-work poverty in Europe: a study of national policies”, 

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

– gezien Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 
2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese 
Unie28,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A9-
0000/2020),

A. overwegende dat het EU BNP in 2020 naar verwachting 7,5 % zal krimpen;

B. overwegende dat COVID-19 een symmetrische schok is die alle lidstaten raakt, hoewel 
de impact van de crisis ongelijk is;

C. overwegende dat effectieve coördinatie van het Europese economische, sociale en 
gezondheidsbeleid in het kader van het Europese semester van cruciaal belang is om de 
gevolgen van de crisis te verzachten; 

D. overwegende dat sociale investeringen van essentieel belang zijn om te zorgen voor 
duurzame ontwikkeling en inclusieve samenlevingen; 

E. overwegende dat bezuinigingsbeleid heeft geresulteerd in minder beschermende en 

26 PB L 204 van 26.7.2006, blz. 23.
27 PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70.
28 PB L 186 van 11.7.2019, blz. 105.
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ondergefinancierde sociale en gezondheidszorgstelsels, waardoor de gevolgen van de 
pandemie in sommige lidstaten zijn verergerd;

F. overwegende dat het werkloosheidspercentage in de eurozone naar verwachting zal 
stijgen van 7,5 % in 2019 naar 9,5 % in 2020, met aanzienlijke verschillen tussen de 
lidstaten; 

G. overwegende dat de crisis aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de sociale 
omstandigheden, met name van kwetsbare groepen; 

H. overwegende dat billijke lonen, sterke collectieve arbeidsovereenkomsten, en sociale 
bescherming het fenomeen werkende armen kunnen terugdringen, de ongelijkheden 
kunnen laten afnemen en de vraag kunnen laten stijgen;

1. neemt nota van de landspecifieke aanbevelingen 2020 van de Commissie; geeft uiting 
aan zijn bezorgdheid dat de lidstaten beperkte of geen vooruitgang hebben geboekt in 
zes van de tien in 2019 opgestelde landenspecifieke aanbevelingen;

2. is bezorgd over de verwoestende sociale gevolgen van de COVID-19 crisis, met name 
onder kwetsbare groepen; benadrukt dat alleen een doortastende en gecoördineerde 
Europese respons de gevolgen kan opvangen van de huidige crisis;

3. wijst erop dat het stabiliteits- en groeipact in de huidige crisis niet adequaat is gebleken, 
omdat het de lidstaten niet de begrotingsruimte biedt die zij nodig hebben om 
onevenwichtigheden op te vangen en sociale gevolgen te verzachten, wat de activering 
van de ontsnappingsclausule nodig maakte; eist dat sociale en ecologische 
doelstellingen op dezelfde wijze afdwingbaar moeten zijn als begrotingsconsolidatie en 
financiële stabiliteit;

4. wijst erop dat ondanks het belang van gezond en verantwoord begrotingsbeleid, 
budgettaire stabiliteit niet ten koste mag gaan van publieke investeringen, met name in 
onderwijs-, sociale en gezondheidszorgstelsels;

5. is verheugd over Next Generation EU, het herstelplan van de EU; dringt er bij de 
lidstaten op aan gebruik te maken van de ontsnappingsclausule en te investeren in 
mensen en sociale welzijnsstelsels; dringt aan op specifieke socialevooruitgangsplannen 
om te zorgen voor effectievere en sterkere welzijnsstaten;

6. benadrukt het belang van tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten 
(EPSR); benadrukt dat voor een volledig herstel de investeringsinspanning van de EU 
via het herstelplan een sterke sociale dimensie moet hebben;

7. is verheugd over het SURE-voorstel van de Commissie als een noodmaatregel in de 
context van de COVID-19 crisis, en dringt er bij de lidstaten op aan snel tot 
overeenstemming te komen zodat het snel ten uitvoer kan worden gelegd;

8. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat alleen financiële 
ondersteuning wordt verstrekt aan ondernemingen die niet in belastingparadijzen zijn 
geregistreerd;



PE653.836v01-00 10/11 PR\1207797NL.docx

NL

9. dringt er bij de Commissie op aan het scorebord te verbeteren door meer indicatoren op 
te nemen en duidelijke doelstellingen die alle 20 beginselen van de EPSR 
weerspiegelen, en verplichte sociale doelstellingen te ontwikkelen;

10. is bezorgd over het gestegen werkloosheidspercentage, dat met name jongeren, 
laaggeschoolden en mensen met precaire arbeidsvoorwaarden raakt; dringt er bij de 
Commissie op aan een permanent werkloosheidsherverzekeringsstelsel voor te stellen 
en een effectievere en inclusievere Jongerengarantie; dringt er bij de lidstaten op aan te 
investeren in effectief actief arbeidsmarktbeleid om langdurige werkloosheid tegen te 
gaan;

11. benadrukt dat voor de succesvolle tenuitvoerlegging van het EU-herstelplan een 
adequate sociale dialoog en effectieve betrokkenheid van de sociale partners vereist is; 
dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de capaciteitsopbouw van de sociale 
partners te steunen om de sociale dialoog en collectieve arbeidsovereenkomsten te 
versterken;

12. is ingenomen met de tweedefase-raadpleging van sociale partners door de Commissie 
over een EU-kader voor minimumlonen; dringt er bij de Commissie op aan een 
Europees kader voor minimumlonen te presenteren om het fenomeen “werkende 
armen” uit te bannen door te zorgen voor fatsoenlijke lonen boven de armoedegrens 
voor alle werknemers via collectieve arbeidsovereenkomsten of nationale wetgeving; 
dringt erop aan dat er op EU-niveau normen worden vastgesteld voor fatsoenlijke 
ouderdomspensioenen voor alle werknemers;

13. dringt er bij de Commissie op aan met wetsvoorstellen te komen om te zorgen voor 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, collectieve 
arbeidsovereenkomsten te versterken, nulurencontracten af te schaffen een einde te 
maken aan schijnzelfstandigen en socialebeschermingsnormen te verbeteren; dringt er 
bij de Commissie op aan te komen met een Europese richtlijn inzake fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden voor platformwerkers en atypische werknemers;

14. dringt aan op een EU-telewerkagenda, inclusief een wetgevingsvoorstel om te zorgen 
voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, inclusief naleving van de werktijden, verlof en 
het recht om de verbinding te verbreken; 

15. verzoekt de Commissie een voorstel in te dienen voor een digitaal EU-
socialezekerheidsnummer;

16. is bezorgd over de geringe intergenerationele sociale mobiliteit en de toenemende 
inkomensongelijkheid; benadrukt dat nationale belastings- en toeslagenstelsels zo 
moeten worden ontworpen dat ongelijkheid wordt beperkt, eerlijkheid wordt bevorderd 
en prikkels worden gegeven voor arbeidsmarktparticipatie;

17. dringt er bij de Commissie op aan in 2020 met een EU-kindgarantie te komen, een op 
rechten gebaseerde, allesomvattende en geïntegreerde anti-armoedestrategie, een EU-
kader voor nationale daklozenstrategieën, om vergelijkende onderzoeken te doen naar 
verschillende minimumloonregelingen in de lidstaten en de beste praktijken te 
inventariseren om hiervoor een kader te bieden;
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18. is verheugd over de intentie van de Commissie bindende maatregelen voor te stellen 
met betrekking tot de transparantie van de lonen, en dringt er op aan deze maatregelen 
spoedig te treffen om gendergebaseerde ongelijkheden te voorkomen; 

19. dringt aan op toegankelijke en betaalbare kinderopvang en kleuterscholen van goede 
kwaliteit, alsook op zorgdiensten voor zorgbehoevenden, onder wie senioren en 
personen met een handicap, voor de korte en de lange termijn; 

20. dringt er bij de Commissie op aan met een allesomvattende EU-Handicapstrategie te 
komen voor de periode na 2020, voor de lange termijn;

21. dringt er bij de lidstaten op aan de kwaliteit, toegankelijkheid en inclusiviteit van hun 
onderwijsstelsels te verbeteren en ervoor te zorgen dat de basisvaardigheden van hoge 
kwaliteit zijn, en dat met name de meest gemarginaliseerde groepen van de samenleving 
hierbij op passende wijze worden ondersteund;

22. dringt er bij de Commissie op aan de Agenda voor vaardigheden voor Europa te 
actualiseren om te voldoen aan de vaardigheden waar nu vraag naar is op de EU-
arbeidsmarkt en rekening te houden met de ecologische en digitale transitie; 

23. stelt dat de COVID-19-pandemie heeft geresulteerd in verhoogde gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s van de werknemers; dringt er bij de Commissie op aan te komen met 
een nieuw strategisch kader voor gezondheid en veiligheid, een richtlijn inzake 
werkgerelateerde stress en spier- en skeletaandoeningen, een richtlijn inzake geestelijk 
welzijn op de werkplek, en een EU-strategie inzake geestelijke gezondheid; 

24. dringt aan op de invoering van een Europese Gezondheidsunie, dringt er bij de lidstaten 
op aan te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige zorg die betaalbaar is voor iedereen; 

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


