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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities
(2020/2084(INI))

Het Europees Parlement,

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

– gezien de artikelen 9, 151, 152, 153, 156, 157 en 162 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU),

– gezien de Protocollen 1, 8 en 28 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

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

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

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling,

– gezien de IAO-verdragen, met name het Verdrag betreffende de arbeidsinspectie van 
1947 (nr. 81),

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 14 januari 2020 getiteld “Een sterk sociaal 
Europa voor rechtvaardige transities” (COM(2020)0014),

– 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 27 mei 2020 met als titel “Het moment 
van Europa: herstel en voorbereiding voor de volgende generatie” (COM(2020)0456),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “De EU-begroting 
als drijvende kracht achter het herstelplan voor Europa” (COM(2020)0442),

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2020 getiteld “Aangepast 
werkprogramma van de Commissie voor 2020” (COM(2020)0440),

– gezien het voorstel van de Commissie van 28 mei 2020 voor een verordening van de 
Raad tot vaststelling van een herstelinstrument van de Europese Unie ter ondersteuning 
van het herstel in de nasleep van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0441),

– gezien de mededeling van de Commissie van 19 februari 2020 getiteld “De digitale 
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toekomst van Europa vormgeven” (COM(2020)0067),

– Gezien het voorstel van de Commissie van 1 juli 2020 voor een aanbeveling van de 
Raad inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, 
sociale rechtvaardigheid en veerkracht (COM(2020)0275),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie bij het voorstel voor een 
aanbeveling van de Raad inzake “Een brug naar banen – versterking van de 
jongerengarantie” (SWD(2020)0124),

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 10 juli 2020 over het voorstel voor een besluit van 
de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten1,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 8 juli 2020 inzake het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft2,

– gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het werkgelegenheids- en sociaal beleid 
van de eurozone3,

– gezien zijn wetgevingsresolutie van 4 april 2019 over het voorstel voor een besluit van 
de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten4,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken over het 
Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en 
werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse duurzamegroeianalyse 2020,

– 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,

– gezien het Besluit (EU) 2019/1181 van de Raad van 8 juli 2019 betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten5,

– gezien zijn resolutie van 13 maart 2019 over het Europees semester voor coördinatie 
van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse 
groeianalyse 20196,

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

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0194.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0180.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0033.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0337.
5 PB L 185 van 11.7.2019, blz. 44.
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0202.
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Leyen,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 januari 2019 
over “Sociale dialoog voor innovatie in de digitale economie”,

– gezien de economische voorjaarsprognose 2020 van de Europese Commissie van 
6 mei 2020,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 18 september 
2020 over “Fatsoenlijke minimumlonen in heel Europa”,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juli 2020 
over “Herstelplan voor Europa en meerjarig financieel kader 2021-2027”,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 december 
2019 getiteld “Gemeenschappelijke minimumnormen op het gebied van de 
werkloosheidsverzekering in de EU-lidstaten – Een concrete stap naar de effectieve 
omzetting van de Europese pijler van sociale rechten”,

– Gezien de studie van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 
arbeidsomstandigheden (Eurofound) over “COVID-19: Policy responses across 
Europe”,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie 
vrouwenrechten en gendergelijkheid,

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

A. overwegende dat duurzame ontwikkeling een fundamentele doelstelling van de 
Europese Unie is; overwegende dat de sociale markteconomie gebaseerd is op twee 
elkaar aanvullende pijlers, namelijk de handhaving van mededinging en krachtige 
maatregelen op het gebied van sociaal beleid;

B. overwegende dat de Europa 2020-strategie in 2010 werd gelanceerd ter bevordering van 
slimme, duurzame en inclusieve groei; overwegende dat ondanks de woorden 
“duurzaam” en “inclusief” bij de uitvoering van de Lissabonstrategie prioriteit werd 
gegeven aan groei boven de meeste andere doelstellingen;

C. overwegende dat socialezekerheidsstelsels sociale zekerheid, gezondheidszorg, 
onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, justitie en sociale diensten voor kwetsbare 
groepen omvatten; overwegende dat sociale dialoog en collectieve onderhandeling 
sleutelinstrumenten zijn voor werkgevers en vakbonden om eerlijke lonen en 
arbeidsomstandigheden tot stand te brengen;

D. overwegende dat de belangrijkste beleidsterreinen voor sociale investering sociale 
zekerheid, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, justitie en 
sociale diensten voor kwetsbare groepen omvatten; 
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E. overwegende dat dakloosheid in de meeste lidstaten gedurende het afgelopen 
decennium gestaag is toegenomen met 70 %;

F. overwegende dat arbeidsmarktpolarisatie naar verwachting verder zal toenemen en dat 
er naar verwachting meer hoger en lager gekwalificeerde banen zullen komen;

G. overwegende dat het werkloosheidspercentage meer dan 7 % bedraagt en de 
jeugdwerkloosheid is gestegen tot 17 % en naar verwachting verder zal stijgen als 
gevolg van COVID-197;

H. overwegende dat de crisis schendingen van de rechten van grens- en seizoensarbeiders 
aan het licht heeft gebracht; 

I. overwegende dat personen met een handicap bijzonder vatbaar zijn voor de COVID-19-
crisis;

1. benadrukt dat de EU is begonnen aan een transitie naar een koolstofarme, 
klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte en circulaire economie die hand in hand moet 
gaan met meer welzijn, sociale vooruitgang, veiligheid, welvaart, gelijkheid en inclusie; 
is van mening dat sociale duurzaamheid een fundamentele voorwaarde is voor eerlijke 
en inclusieve digitale en groene transities; is van mening dat deze herstelperiode de tijd 
moet zijn voor hervormingen op basis van solidariteit, integratie, sociale 
rechtvaardigheid, een eerlijke verdeling van welvaart, gendergelijkheid, hoogwaardige 
openbare socialezekerheidsstelsels, volwaardige arbeidsplaatsen en duurzame groei;

2. benadrukt dat er een ambitieuze politieke agenda met identificeerbare, duidelijke en 
verplichte doelen en indicatoren voor sociale duurzaamheid moet worden ontworpen; 
wijst erop dat de volgende sociale top van de EU, gepland voor mei 2021 in Porto, de 
perfecte gelegenheid zou zijn om deze agenda op het hoogste politieke niveau aan te 
nemen door de leiders van de 27 lidstaten en van de Europese Raad, het Europees 
Parlement en de Europese Commissie;

Governancekader voor sociale vooruitgang

3. is van mening dat de agenda van Porto een dubbele aanpak moet omvatten, d.w.z. dat de 
nadruk moet liggen op het onderdeel sociale duurzaamheid van de EU-agenda voor 
duurzame ontwikkeling 2030, terwijl tegelijkertijd de weg moet worden geëffend voor 
de verwezenlijking van de beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, door 
middel van ambitieuze doelen en instrumenten; wijst erop dat het beperkte succes van 
de sociale dimensie van de Lissabonstrategie deels te wijten was aan het vrijwillige 
karakter van de deelname van de lidstaten en het gebrek aan effectieve uitvoering; 

4. benadrukt dat de doelstellingen van een nieuwe agenda voor een sterk sociaal Europa 
moeten worden versterkt door verplichte afdwingbaarheid, waarbij economische en 
ecologische verplichtingen worden weerspiegeld waarvan de naleving verband houdt 
met toegang tot Europese fondsen; is ervan overtuigd dat een governancekader voor een 
sociaal en duurzaam Europa moet worden verankerd in de volgende hervormingen: de 
integratie van de Europese pijler van sociale rechten en een protocol voor sociale 

7 Werkloosheidsstatistieken: Eurostat, juli 2020.
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vooruitgang in de Verdragen, de bescherming van sociale rechten boven economische 
vrijheden op de interne markt, en de goedkeuring van een pact voor duurzame 
ontwikkeling en sociale vooruitgang, waarbij sociale en duurzame doelstellingen 
verplicht worden gesteld; 

Financiële middelen voor een sterk sociaal en duurzaam Europa

5. roept de lidstaten op om ten volle gebruik te maken van de fiscale flexibiliteit om de 
sociale gevolgen van de COVID-19-pandemiecrisis te voorkomen en te beperken; 
benadrukt het belang van de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten in de 
context van het Europees herstelplan, op hetzelfde niveau als de Green Deal en de 
digitale transitie; dringt er daarom op aan dat de komende hervormingen in verband met 
het herstelpakket opwaartse sociale convergentie als een van de belangrijkste 
doelstellingen van de nationale hervormingsprogramma’s hebben, onder meer door 
middel van financiële steun; is in die zin van mening dat de nieuwe doelstellingen van 
Porto 2030 naast de economische en milieudoelstellingen in het herstelplan moeten 
worden opgenomen; 

6. benadrukt dat sociale investeringen in het herstelpakket ambitieus moeten aansluiten bij 
de doelstellingen van de Porto-agenda, om ook de nodige financiële steun te bieden, en 
dat als zodanig specifieke plannen inzake sociale vooruitgang een aanvulling moeten 
zijn op de nationale plannen voor herstel en veerkracht en de nationale klimaat- en 
energieplannen;

7. is ingenomen met de instelling van het instrument voor tijdelijke steun om het risico op 
werkloosheid in noodsituaties te beperken (SURE); verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om in dit verband een permanent speciaal instrument in te 
voeren; benadrukt dat bedrijven die financiële steun van de overheid krijgen, geen 
werknemers mogen ontslaan, lonen mogen verlagen, rechten en bescherming van 
werknemers mogen verminderen, noch bonussen mogen betalen aan leidinggevenden of 
dividenden aan aandeelhouders;

8. is ingenomen met de aankondiging van een Europees systeem voor de herverzekering 
van werkloosheidsuitkeringen;

9. is ingenomen met de invoering van een Fonds voor een rechtvaardige transitie; 
herinnert eraan dat de strijd tegen klimaatverandering en de daaropvolgende structurele 
veranderingen ernstige gevolgen zullen hebben voor veel Europese regio’s en hun 
bevolking;

10. is bezorgd dat in de context van het herstel van de COVID-19-uitbraak de noodzaak om 
kinderarmoede aan te pakken de komende jaren op handen zal zijn; benadrukt dat de 
lidstaten ten minste 5 % van de middelen van het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 
onder gedeeld beheer moeten toewijzen aan activiteiten in het kader van de Europese 
kindergarantie; dringt erop aan dat er een aparte begrotingslijn onder ESF+ moet 
worden gecreëerd voor de Europese kindergarantie, met een toewijzing van 20 miljard 
EUR;

11. verwelkomt in dit verband de plannen van de Commissie om de Europese 
jongerengarantie te versterken;
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De Porto-agenda: doelstellingen en voorstellen

12. is van mening dat een agenda voor een sterk sociaal Europa voor duurzame 
ontwikkeling economische, sociale en ecologische welzijnsindicatoren moet omvatten 
en de volgende gebieden moet bestrijken: fatsoenlijk werk, sociale rechtvaardigheid en 
gelijke kansen, degelijke socialezekerheidsstelsels en eerlijke mobiliteit;

1. Fatsoenlijk werk en duurzame en inclusieve arbeidsmarkten

13. roept de Commissie op om een wettelijk kader voor minimumlonen en collectieve 
onderhandelingen te presenteren om armoede onder werkenden uit te bannen en 
collectieve onderhandelingen te bevorderen; herhaalt zijn verzoek aan de Commissie 
om een studie uit te voeren naar een index voor toereikend loon, die zou kunnen dienen 
als referentie-instrument voor de sociale partners;

14. roept de Commissie en de lidstaten op zich ertoe te verbinden tegen 2030 een 
collectieve onderhandelingsdekking van 90 % te bereiken;

15. roept op tot een versterkt instrument voor de jongerengarantie ter ondersteuning van 
initiatieven zoals de hierboven beschreven, met als doel de langdurige werkloosheid en 
de jeugdwerkloosheid tegen 2030 met ten minste 50 % terug te dringen;

16. roept de Commissie op om de algemene doelstelling om de kwaliteit van het werk op 
Europees niveau te verhogen, op te nemen in het semesterproces en het sociaal 
scorebord, met het oog op het sturen en beoordelen van de bijdrage van het 
werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten tot de uitvoering van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en de Europese pijler van sociale rechten;

17. roept de Commissie en de lidstaten op om te streven naar een verlaging van de tijdelijke 
werkgelegenheid, zodat deze minder dan 10 % van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigt, waarbij meer dan 80 % van de gecreëerde banen middelmatig of 
hoogbetaald is en geconcentreerd in duurzame sectoren; dringt er bij de Commissie en 
de lidstaten op aan de praktijk van nulurencontracten af te schaffen;

18. roept de lidstaten op zich in te zetten voor het elimineren van dodelijke 
arbeidsongevallen tegen 2030; dringt er bij de Commissie op aan met ambitieuze 
voorstellen te komen over aandoeningen van het bewegingsapparaat en 
stressgerelateerde aandoeningen; roept de Commissie op een strategische EU-agenda 
voor zorgverleners te presenteren als een stap verder in de kwalitatieve versterking van 
de gezondheidszorg in de EU;

19. roept de Commissie op om een richtlijn voor te stellen over fatsoenlijke 
arbeidsomstandigheden en rechten in de digitale economie, die ook betrekking heeft op 
atypische werknemers, werknemers bij platformbedrijven en zelfstandigen; dringt er bij 
de Commissie op aan om in deze richtlijn minimumnormen op te nemen voor eerlijk 
telewerken en het recht om offline te zijn;

20. roept de Commissie op om een nieuwe kaderrichtlijn in te voeren over 
werknemersinformatie, raadpleging en participatie voor Europese bedrijfsvormen, 
inclusief onderaannemingsketens en franchises, en voor bedrijven die gebruikmaken 
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van Europese instrumenten voor bedrijfsmobiliteit, om minimumnormen vast te stellen; 
roept ook op tot herziening van de richtlijn betreffende de Europese ondernemingsraad 
(EOR);

21. roept de Commissie en de lidstaten op om de nodige voorwaarden en vereisten vast te 
stellen om ervoor te zorgen dat ten minste 80 % van de bedrijven tegen 2030 onder 
duurzame corporate governance-overeenkomsten valt;

22. dringt erop aan dat de lidstaten hun handhavingscapaciteit vergroten om uiterlijk in 
2030 een verhouding van ten minste één arbeidsinspecteur per 10 000 werkzame 
personen te bereiken; 

2. Sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen

23. roept de Commissie en de lidstaten op om vaart te zetten achter de uitvoering van de 
Europese kindergarantie, zodat tegen 2030 elk kind in de EU volledige toegang heeft tot 
hoogwaardig(e) en gratis gezondheidszorg, onderwijs en kinderopvang, fatsoenlijke 
huisvesting geniet en voldoende voeding krijgt;

24. dringt erop aan dat de Commissie een kader voorstelt voor 
minimuminkomensregelingen met een dekking van 100 %; 

25. roept de lidstaten en de Commissie op zich in te zetten voor het wegwerken van de 
loonkloof tussen mannen en vrouwen – en de daaruit voortvloeiende pensioenkloof – 
met een streefcijfer van 0 % voor 2030, en een wettelijk kader voor loontransparantie te 
presenteren;

26. roept de Commissie en de lidstaten op zich in te zetten voor het wegwerken van het 
“glazen plafond”-effect bij de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven door de 
doelstelling in te voeren om een vertegenwoordiging van ten minste 40 % vrouwen in 
hogere managementfuncties te bereiken;

27. roept de Commissie op om een Europese strategie inzake handicaps voor na 2020 voor 
te stellen; ondersteunt de bevordering van beroepsopleiding, ook voor kwetsbare 
groepen en mensen met een handicap;

3. Degelijke socialezekerheidsstelsels

28. roept de Commissie en de lidstaten op om 30 % van de faciliteit voor herstel en 
veerkracht te investeren in de uitvoering van de beginselen van de Europese pijler van 
sociale rechten om armoede uit te bannen; 

29. benadrukt dat de EU en haar lidstaten de plicht hebben jegens burgers om hun 
universele toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting te waarborgen; roept de 
Commissie en de lidstaten op om zoveel mogelijk te investeren in betaalbare 
huisvesting teneinde te voorzien in de huisvestingsbehoeften van de lagere en modale 
inkomensgroepen (de drie onderste kwintielen), en ervoor te zorgen dat ten minste 30 % 
van alle nieuwbouwwoningen betaalbare huisvesting biedt voor beide 
inkomensgroepen, en energiearmoede tegen 2030 uit te bannen;
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30. dringt erop aan dat alle werknemers worden opgenomen in het socialezekerheidsstelsel 
en recht hebben op werkloosheidsuitkeringen, betaald ziekteverlof, 
ongevallenverzekering en bescherming tegen onrechtmatig ontslag;

31. benadrukt dat de universele toegang tot openbare, solidaire en adequate pensioenen en 
ouderdomspensioenen moet worden gegarandeerd voor iedereen; 

4. Eerlijke mobiliteit

32. roept de Commissie op de richtlijn betreffende uitzendarbeid te herzien om een 
wettelijk kader tot stand te brengen om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en gelijke 
behandeling van seizoensarbeiders binnen de EU en mobiele werknemers met een 
contract voor bepaalde tijd met uitzendbureaus of enig ander type 
arbeidsmarktbemiddelaar te waarborgen; benadrukt dat dit wettelijk kader het volgende 
moet omvatten: een verbod op arbeidsmarktbemiddelaars die niet voldoen aan de 
richtlijn betreffende uitzendarbeid en actief zijn op de interne markt, een gegarandeerd 
minimumloon, een gegarandeerd minimumaantal uren per week/maand dat de 
werkgever onder geen enkele post in mindering kan brengen op het minimumloon, geen 
inhoudingen van het loon in het geval van deeltijdcontracten, gegarandeerde gelijke 
behandeling van iedereen die in de betrokken lidstaat wordt beschermd als werknemer 
die in hetzelfde bedrijf/dezelfde sector werkt, een vereiste dat alle uitzendbureaus op de 
interne markt zijn opgenomen in een Europees register en gecertificeerd zijn om op de 
interne markt actief te zijn, en sancties tegen bedrijven die frauduleuze 
wervingspraktijken toepassen en aan mensenhandel doen voor arbeidsuitbuiting;

33. benadrukt dat de praktijken van het oprichten van dochterondernemingen of het creëren 
van onderaannemingsketens met als doel de socialezekerheidsbijdragen te verlagen 
zonder in de praktijk een effectieve socialezekerheidsdekking te creëren, schadelijk zijn 
voor de duurzaamheid van socialezekerheidsstelsels en moeten worden aangepakt door 
de Commissie en de lidstaten; roept de Commissie op wetgevende maatregelen te 
nemen om de mogelijke lengte van de onderaannemingsketen te beperken, en om de 
gemeenschappelijke en hoofdelijke aansprakelijkheid in de gehele keten te waarborgen 
om de rechten van werknemers te beschermen;

34. benadrukt dat, wil de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) effectief zijn in de strijd tegen 
sociale dumping en de uitbuiting en misbruik van werknemers, zij de mogelijkheid moet 
krijgen om controles uit te voeren en sancties en boetes op te leggen aan bedrijven die 
overtredingen begaan; dringt er bij de Commissie op aan dit op te nemen in de evaluatie 
van het mandaat van de ELA;

35. is ernstig bezorgd over de huidige toename van het aandeel onderdanen van derde 
landen in sectoren met een reputatie op het gebied van onzekere arbeidsomstandigheden 
en gevallen van misbruik;

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

De Europese arbeidsmarkt ondergaat grote veranderingen. Deze veranderingen creëren 
uitdagingen en nieuwe kansen die van invloed zijn op alle lidstaten en alle Europeanen. 

De sociale markteconomie is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en sociale billijkheid. We 
moeten onze samenleving helpen om de veranderingen op een effectieve manier het hoofd te 
bieden om veerkrachtiger te worden teneinde te voldoen aan de hoogste normen van 
levenskwaliteit en het welzijn te bevorderen. Terwijl we de groene en digitale transities 
doormaken, evenals een vergrijzende bevolking, begrijpen we dat de Europese economie, de 
arbeidsverhoudingen en de sociale zaken zich dienovereenkomstig en zeer snel zullen moeten 
aanpassen.

Tegenwoordig werken er in de EU een recordaantal van 241,5 miljoen mensen. De 
internationale financiële crisis en de huidige pandemiecrisis maken het echter vaak moeilijk 
voor werkende mensen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Een billijk minimumloon 
voor werknemers die in de EU werken, kan ervoor zorgen dat zij een menswaardig bestaan 
kunnen leiden. Enkele van de belangrijkste uitdagingen die we proberen aan te pakken en te 
benadrukken in het verslag zijn: het verzoek om een menswaardig bestaan voor werknemers 
en een billijk minimumloon, de voortdurende stijging van jeugdwerkloosheid aanpakken, 
laaggeschoolde werknemers helpen te profiteren van levenslang leren, waarborging van het 
beginsel van gelijk loon voor gelijk werk en het overbruggen van genderkloven, betaalbare 
huisvesting, sociale inclusie van personen met een handicap en toegang tot de arbeidsmarkt, 
de verbetering van de gezondheidszorginfrastructuur en de betaalbare toegang ertoe, de strijd 
tegen ziekten en vooral de strijd tegen kanker zoals beschreven in de agenda van de Europese 
Commissie. Deze uitdagingen zijn nog groter geworden door de pandemiecrisis COVID-19, 
waardoor dit strategisch rapport een oproep tot actie noodzakelijk maakt.

Rechtvaardige transities betekent overschakelen naar een groenere en digitale economie die 
regio’s, steden en lokale bevolking breed en diep raakt, maar ook verschillende sectoren en 
werknemers. 
Voor rechtvaardige transities is het van het grootste belang dat bij de komende besluitvorming 
sociale aspecten meespelen. Alleen als we investeren in menselijk kapitaal en zorgen voor 
voldoende bescherming voor elke werknemer, kunnen we ervoor zorgen dat niemand 
achterblijft. Het bereiken van rechtvaardige transities houdt rechtstreeks verband met de 
uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten en de 20 kernbeginselen daarvan.

Het doel van dit verslag is om de belangrijkste uitdagingen te benadrukken waarmee de 
Europese arbeidsmarkt, regio’s, sectoren en werknemers de komende tien jaar te maken 
zullen krijgen en om de belangrijkste initiatieven te beschrijven die in dit verband moeten 
worden genomen. Daarom roepen de rapporteurs op om een agenda met de belangrijkste 
sociale vraagstukken aan te nemen tijdens de sociale top in Porto volgend jaar (Porto-agenda).

Het verslag bestaat uit drie delen: governancekader voor sociale vooruitgang; financiële 
middelen voor een sterk sociaal en duurzaam Europa; Porto-agenda: doelstellingen en 
voorstellen.

Terwijl het eerste deel is gericht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten 
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en de goedkeuring van een pact voor duurzame ontwikkeling en sociale vooruitgang, wijst het 
tweede deel op de financiële instrumenten om een rechtvaardige transitie te bewerkstelligen, 
zoals het Europees Sociaal Fonds, de jongerengarantie, de kindergarantie, het SURE-
instrument en het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

In het derde deel roepen de rapporteurs op tot de eerder genoemde Porto-agenda waarin de 
nadruk ligt op verschillende verplichte doelstellingen en voorstellen over: 

1. FATSOENLIJK WERK EN DUURZAME EN INCLUSIEVE ARBEIDSMARKTEN
2. SOCIALE RECHTVAARDIGHEID EN GELIJKE KANSEN
3. DEGELIJKE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSELS
4. EERLIJKE MOBILITEIT

Elk van deze delen bevat een aantal doelstellingen die tegen 2030 moeten worden bereikt. 
Hoewel elke werknemer een fatsoenlijk loon zou moeten verdienen dat genoeg is om van te 
leven, pleiten de rapporteurs voor een brede dekkingsgraad bij collectieve onderhandelingen. 
Collectieve onderhandelingen vormen de kern van het functioneren van sociale 
markteconomieën en een van de beste manieren om fatsoenlijke lonen in de EU te 
bevorderen. Collectieve onderhandelingen kunnen niet alleen de loonniveaus regelen, maar 
ook de arbeidsomstandigheden, en kunnen een sterke correlatie hebben tussen de participatie 
van werknemers op de werkplek en de prestaties en inkomsten van bedrijven.

Tegelijkertijd moet de jeugdwerkloosheid minstens gehalveerd worden, een ambitieuze 
doelstelling die niet mag worden genegeerd.

Een ander aspect is gendergelijkheid. De loonkloof tussen mannen en vrouwen moet worden 
weggewerkt en de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere managementfuncties van 
beursgenoteerde bedrijven moet worden bevorderd. 
Daarnaast roept het verslag op tot betaalbare huisvesting voor iedereen en een sociale 
beschermingsvloer.

We denken dat een verwijzing naar de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor 
gezondheidswerkers en in het bijzonder de verzorgers en een aan hen gewijde holistische 
strategie, maar ook de verbetering van de gezondheidsinfrastructuur in de EU en de toegang 
ertoe, ervoor kan zorgen dat de EU beter is afgestemd op de behoeften van de werknemers.

Ten slotte zijn wij van mening dat de rechten van grens- en seizoensarbeiders moeten worden 
bevorderd. Het verslag benadrukt in dit verband het belang van de Europese Arbeidsautoriteit 
(ELA) en roept op tot verbetering van haar competenties in termen van snelle coördinatie met 
nationale autoriteiten, inspecties en bredere verantwoordelijkheden.


