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SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat de EU, uit hoofde van artikel 31 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, ervoor moet zorgen dat alle werknemers gezonde, veilige en 
waardige arbeidsomstandigheden genieten en dringt erop aan dat aandacht wordt 
besteed aan het feit dat armoede en uitsluiting van de arbeidsmarkt en de samenleving 
de ongelijkheden en segregatie verergeren; herinnert aan het feit dat de Commissie en 
de lidstaten bij de uitvoering van hun beleid het sociaal model van de EU verder 
moeten versterken en rekening moeten houden met de eisen in verband met de 
bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een 
fatsoenlijke levensstandaard en adequate sociale bescherming voor allen, en de 
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;

2. herinnert eraan dat de lidstaten overeenkomstig artikel 9 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie (VWEU) een hoog niveau van onderwijs en 
opleiding moeten bieden; onderstreept dat vroegtijdige schoolverlaters en 
laagopgeleide jongeren naar verwachting kwetsbaar blijven, wanneer het gaat om 
werkgelegenheid in de toekomst waarbij de loonverschillen tussen laaggeschoolden en 
mensen met betere kwalificaties waarschijnlijk zullen toenemen;  onderstreept dat dit 
de armoede onder werkenden kan vergroten en dat investeringen in voorschoolse en 
vroegschoolse educatie en een leven lang leren derhalve van essentieel belang zijn 
voor het verbeteren van de inzetbaarheid; constateert in dit verband dat 
bijscholingstrajecten verdere mogelijkheden moeten bieden om de basisvaardigheden 
van volwassenen te vergroten en te zorgen voor vooruitgang bij het verwerven van 
kwalificaties die op de arbeidsmarkt worden verlangd;

3. onderstreept dat in het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgelegd dat de 
Unie de basisverplichting heeft om te streven naar een duurzame ontwikkeling van 
Europa, onder andere op basis van een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid, sociale 
vooruitgang en een hoog niveau van bescherming: onderstreept dat de EU sociale 
uitsluiting en discriminatie moet bestrijden en sociale rechtvaardigheid en 
bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties 
en de bescherming van de rechten van het kind moet bevorderen;

4. neemt nota van het grote aantal verzoekschriften dat de Commissie verzoekschriften 
heeft ontvangen over het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in 
zowel de publieke1 als private2 sector, en constateert in dit verband dat de meest 
genoemde oorzaak van stress op het werk de werkonzekerheid is; verzoekt de 
Commissie deze verzoekschriften te bestuderen en een beter antwoord te geven, in 

1 Onder meer verzoekschriften nrs. 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 
0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 
1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 en 0036/2020.
2 Onder meer verzoekschriften nrs. 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 
0110/2018 en 0335/2019.
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overeenstemming met haar bevoegdheden en die van de lidstaten, teneinde de 
armoede onder werkenden, de sociale uitsluiting en de werkonzekerheid doeltreffend 
aan te pakken;

5. is van oordeel dat de werkonzekerheid moet worden bestreden aan de hand van een 
geïntegreerd pakket van beleidsmaatregelen voor meerdere beleidsniveaus ter 
bevordering van inclusieve en doeltreffende arbeidsnormen, alsmede van 
doeltreffende maatregelen om ervoor te zorgen dat het gelijkheidsbeginsel wordt 
geëerbiedigd;

6. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om toezicht te houden op de sectoren 
waarin een risico op een hoge mate aan werkonzekerheid bestaat, en onderstreept hoe 
belangrijk het is arbeidsinspecties te ondersteunen aan de hand van 
gemeenschappelijke criteria in de gehele EU om ervoor te zorgen dat de 
arbeidsomstandigheden stroken met het Handvest en vooral om precaire, slechte en 
onregelmatige arbeid te bestrijden, ook van gedetacheerde werknemers; verzoekt de 
lidstaten maatregelen te nemen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de 
Raad van 2018, om ervoor te zorgen dat alle werknemers en zelfstandigen toegang 
hebben tot adequate sociale bescherming;

7. stelt vast dat de toename van de digitalisering, van de robotisering en van het gebruik 
van kunstmatige intelligentie, alsmede de ontwikkeling van de 
digitaleplatformeconomie tot ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt leiden; 
verzoekt derhalve de lidstaten beleidsmaatregelen inzake levenslang leren en de 
ontwikkeling van vaardigheden en competenties gedurende het hele leven te 
bevorderen en te zorgen voor onderwijs en adequate opleidingsprogramma’s voor 
laagopgeleide werknemers om hen voor te bereiden op de uitdagingen van de 
veranderende arbeidsmarkt; onderstreept in dit verband dat digitale technologieën 
beter kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van werkgevers, werknemers, 
arbeidsinspecties en met name micro- en kleine ondernemingen, wanneer het gaat om 
het beheren van veranderingen in de arbeidsorganisatie, opdat de belangen van de 
werknemers worden beschermd; 

8. onderstreept dat nieuwe vormen van werk, waaronder platformwerk, niet alleen 
kansen op het gebied van inzetbaarheid en toegang tot de arbeidsmarkt bieden, maar 
eveneens uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van billijke 
arbeidsvoorwaarden en toegang tot sociale bescherming; doet derhalve een beroep op 
de Commissie en de lidstaten om nauwgezet erop toe te zien dat de desbetreffende 
arbeidswetgeving wordt nageleefd ten aanzien van onlineplatformwerk;

9. stelt met bezorgdheid vast dat, volgens het Europees netwerk inzake sociaal beleid, 
ongeveer 9,4 % van de werkenden in de EU, circa 20,5 miljoen mensen, met armoede 
wordt bedreigd; benadrukt de grote verschillen tussen de lidstaten, en onderstreept de 
noodzaak op EU-niveau beleid en wetgeving vast te stellen om deze situatie te 
verhelpen teneinde verdere sociale polarisatie in de EU te voorkomen; waarschuwt dat 
deze situatie zal verergeren door de COVID-19-crisis, en dringt er bij de Commissie 
op aan deze werkenden te beschermen door de nodige maatregelen te treffen om hun 
banen en lonen, alsmede hun arbeidsvoorwaarden te beschermen; onderstreept 
derhalve dat er, met naleving van de in het VWEU afgebakende bevoegdheden, ruimte 
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is voor doeltreffendere beleidsmaatregelen door de Commissie en lidstaten, die 
moeten zijn gericht op de beginselen die in de Europese pijler van sociale rechten zijn 
verankerd; dringt derhalve bij de Commissie erop aan de sociale convergentie te 
verbeteren door een rechtsinstrument in te voeren waarmee aan elke werknemer in de 
Europese Unie het recht op een billijk minimumloon wordt gegarandeerd; is 
ingenomen met de raadpleging van de sociale partners door de Commissie over een 
Europees kader voor minimumlonen;

10. verzoekt de Commissie en de lidstaten speciale aandacht te besteden aan de sectoren 
met hoge aantallen precaire contracten;

11. is het eens met de Commissie dat de inkomensongelijkheid in de EU als regio van de 
wereld kleiner is dan in sommige andere grote geavanceerde economieën: onderstreept 
dat een grote ongelijkheid aanleiding vormt tot bezorgdheid over billijkheid, 
aangezien diepgewortelde ongelijkheid kan resulteren in ongelijke kansen, en de 
potentiële groei kan verminderen; onderstreept dat een betrekkelijk grote ongelijkheid 
gepaard kan gaan met een hoger armoederisicopercentage, sterkere sociale uitsluiting 
en meer financiële nood en, als zodanig, de sociale samenhang kan verminderen3; 

12. is van mening dat meer nadruk moet worden gelegd op de waarden en 
beleidsmaatregelen waarmee arbeid en zijn relatie met de verbetering van de 
levenskwaliteit van mensen worden bevorderd, en dat dergelijke waarden en 
beleidsmaatregelen een zinvolle bijdrage moeten leveren aan de verbetering van hun 
sociale en fysieke omgeving;

13. onderstreept, in het licht van de gebeurtenissen in verband met de COVID-19-crisis, 
nadrukkelijk dat de rechten van grensoverschrijdende seizoenarbeiders moeten worden 
gewaarborgd en dat het dringend noodzakelijk is een controlemechanisme voor de 
uitvoering van sanitaire en gezondheidsmaatregelen in te voeren; dringt derhalve bij 
de Commissie erop aan alle werknemers in de EU die enig risico kunnen lopen – met 
inbegrip van directe of indirecte discriminatie – te beschermen;

14 benadrukt dat vrouwen nog steeds 16 % minder verdienen dan mannen in de EU en 
dat de werkonzekerheid onder vrouwen groter is; onderstreept bovendien dat meer 
vrouwen deeltijdbanen hebben dan mannen, en dat zij de meerderheid vormen in 
sectoren, zoals de zorg, waarin het werk ook zeer ondergewaardeerd en vaak 
onbezoldigd is; verzoekt de lidstaten strategieën in te voeren om voor gelijkheid te 
zorgen, doeltreffende maatregelen te nemen om de loonkloof tussen mannen en 
vrouwen te verminderen middels de toepassing van bindende maatregelen inzake 
loontransparantie, gelijke toegang tot hoogwaardige werkgelegenheid te bevorderen 
en maatregelen te nemen tegen alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op de 
arbeidsmarkt; dringt bij de Commissie erop aan speciale aandacht te besteden aan de 
naleving door de lidstaten van het arbeidsrecht van de EU;  

15. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om van de strijd tegen de 
werkloosheid en werkonzekerheid onder jongeren een prioriteit te maken en volledig 
gebruik te maken van financiële instrumenten, zoals de jongerengarantie, en van 
Europese programma’s, zoals Erasmus+ teneinde de jeugdwerkloosheid aan te pakken 

3 Employment and Social Developments in Europe 2019, https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=nl  
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en de inzetbaarheid van jongeren te verbeteren;

16. verzoekt de Commissie de uitvoering van het bestaande acquis in het oog te houden en 
de desbetreffende arbeidswetgeving van de EU te herzien teneinde de kwaliteit en 
arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de gehele Unie te verbeteren en de kansen 
voor het creëren van banen te verbeteren, tegelijkertijd rekening houdend met het feit 
dat de huidige situatie als gevolg van de COVID-19-pandemie ernstige en langdurige 
gevolgen zal hebben voor de arbeidsmarkt, de sociale rechtvaardigheid en de 
arbeidsomstandigheden in de EU,  onderstreept dat het accent moet worden gelegd op 
de groepen die het kwetsbaarst zijn voor werkonzekerheid en die derhalve het grootste 
risico lopen op uitsluiting of sociale achterstelling;

17. verzoekt de Commissie speciale aandacht te besteden aan de kwestie van de 
werkonzekerheid, vooral in de kwetsbaarste regio’s, door te zorgen voor een snelle en 
billijke toekenning van middelen uit het Fonds voor een rechtvaardige transitie en 
andere fondsen, met inbegrip van het Europees Sociaal Fonds+, teneinde te helpen bij 
de economische transformatie daar waar bijscholing, omscholing en investeringen 
essentieel zijn en investeringen in nieuwe activiteiten uitermate belangrijk zijn; 

18. moedigt de Commissie en de lidstaten ertoe aan een debat tussen de werkgevers en de 
vakbonden op gang te brengen om een diepgaande analyse in alle lidstaten mogelijk te 
maken van de mogelijke hervormingen die op de Europese arbeidsmarkt nodig zijn 
om te voorkomen dat werknemers aan het risico op armoede blootgesteld blijven.
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