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SUGGESTIES

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt de door de Commissie op gang gebrachte discussie over flexizekerheid; 
herinnert eraan dat als de "tijdbom" van de verwachte daling van de actieve bevolking 
geen verandering in het werkgelegenheidsbeleid teweegbrengt, het gemiddelde jaarlijkse 
groeicijfer van het BBP van de EU-25 systematisch zal dalen van 2,4% in de periode 
2004-2010 naar slechts 1,2% in de periode 2030-2050;

2. merkt op dat de afhankelijkheidsratio zal verdubbelen en tegen 2050 tot 51% zal zijn 
gestegen, terwijl de actieve bevolking naar verwachting met 30  miljoen zal dalen; dringt 
erop aan het arbeidspotentieel volledig en doelmatig te benutten ten einde onze pensioen-
en zorgstelsels te bestendigen;

3. betreurt dan ook dat de rigide nationale arbeidsbeschermingswetgeving ondanks de 
bescherming die zij biedt aan reeds zittende werknemers ook de toegang tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijkt voor werkzoekenden; herinnert aan de discussie van de 
Commissie over insiders en outsiders; is ingenomen met de ambitie om opwaartse 
mobiliteit tot kerndoel te verheffen bij het definiëren van flexizekerheid; 

4. merkt evenwel op dat sociaal beleid en arbeidswetgeving tot de nationale bevoegdheden 
blijven behoren; pleit ervoor dat bij de definitie van flexizekerheid niet wordt gestreefd 
naar een 'one-size-fits-all' oplossing maar naar de beste praktijk; 

5. is van mening dat het vrije verkeer van werknemers centraal moet blijven staan op de 
Europese agenda en dat veel vraagstukken in de context van de verenigbaarheid van de 
zorgstelsels van de lidstaten op Europees niveau moeten worden behandeld.


