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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen 
door flexibiliteit en zekerheid"
(2007/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie "Naar gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid"
(COM(2007)0359),

– onder verwijzing naar het advies  van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 
"Flexizekerheid (reikwijdte van interne flexibiliteit – collectieve onderhandelingen en rol 
van de sociale dialoog als instrumenten voor regulering en hervorming van de 
arbeidsmarkt)" van 11 juli 2007 (SOC/272)

– onder verwijzing naar het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 
"De rol van de sociale partners bij het combineren van beroeps-, gezins- en privéleven"
van 11 juni 2007 (SOC/271),

– onder verwijzing naar het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over 
"Arbeidskansen voor prioritaire categorieën (Lissabonstrategie)" van 12 juni 2007 
(SOC/251),

– onder verwijzing naar het Groenboek van de Commissie over "De modernisering van het 
arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw" (COM(2006)0708),

– onder verwijzing naar de "Employment Outlook 2006: Boosting jobs and Incomes" van de 
OESO (Werkgelegenheidsvooruitzichten van de OESO voor 2006),

– onder verwijzing naar het ILO-rapport "Is a stable workforce good for the economy? 
Insights into the tenure - productivity - employment realationship" van augustus 2005, 
waaruit blijkt dat er een positief verband bestaat tussen vaste betrekkingen en 
productiviteit,

– onder verwijzing naar het ILO-Verdrag C87 over de vrijheid van vereniging en de 
bescherming van het recht op vrijheid van organisatie (1948), het ILO-Verdrag C98 over 
het recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen (1949) en de ILO-aanbeveling 
R198 inzake de arbeidsverhoudingen (2006),

– onder verwijzing naar de Richtlijn van de Raad 2000/78/EG van 27 november 2000 tot 
instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 over een Europees sociaal 
model voor de toekomst2, waarin opnieuw verwezen wordt naar de gemeenschappelijke 
Europese waarden gelijkheid, solidariteit, non-discriminatie en herverdeling,

  
1 PB L 303, 2.12.2000, blz. 16
2 PB C 305 E, 14.12.2006, blz. 141



PE 392.379v02-00 4/15 PR\682228NL.doc

NL

– gelet op artikelen 136 tot en met 145 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikelen 15, 20 en 27 tot en met 38 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, in het bijzonder de rechten met betrekking tot bescherming bij onredelijk 
ontslag en rechtvaardige en billijke arbeidsvoorwaarden,

– onder verwijzing naar het Europees Sociaal Handvest,

- onder verwijzing naar het verslag van mei 2004 van de Groep op hoog niveau over de 
toekomst van het sociaal beleid in een uitgebreide Europese Unie,

– onder verwijzing naar het werkdocument van de diensten van de Commissie over het 
communautaire Lissabon-programma en de technische implementatie ervan in 2006 
(SEC(2006)1379),

– onder verwijzing naar Mededeling van de Commissie over de Sociale Agenda 
(COM(2005)0033),

– onder verwijzing naar de nationale hervormingsprogramma's in het kader van de 
Lissabonstrategie, die door de lidstaten zijn ingediend,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie: "Europa als wereldspeler: 
wereldwijd concurreren" (COM(2006)0567),

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie inzake geïntegreerde 
richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2005-2008)) (COM(2005)0141),

– onder verwijzing naar de Conclusies van de Europese Raad van maart 2000, maart 2001, 
maart en oktober 2005 en maart 2006,

– onder verwijzing naar gelet op Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 
betreffende de door het EVV, de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake 
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 23 maart 2007 over demografische uitdagingen en 
de solidariteit tussen de generaties2,

– onder verwijzing naar Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 
december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 oktober 2006 over de toepassing van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers4,

– onder verwijzing naar het ILO-Verdrag inzake migrerende werknemers (aanvullende 

  
1 PB L 175, 10.7.1999, blz. 43.
2 PB C 292 E, 1.12.2006, blz. 131.
3 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0463.
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bepalingen) van 1975,

– onder verwijzing naar het ILO-Verdrag inzake particuliere bureaus voor 
arbeidsbemiddeling van 1997,

– onder verwijzing naar de ILO-agenda voor waardig werk,

– onder verwijzing naar de Mededeling van de Commissie "Bevordering van waardig werk 
voor iedereen - bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda voor 
waardig werk over de hele wereld" (COM(2006)0249),

– onder verwijzing naar Richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari 1975 
betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen der lidstaten inzake de 
toepassing van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers1,

– onder verwijzing naar Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende 
de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen 
ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de 
promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden2,

– onder verwijzing naar Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie (tiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van 
Richtlijn 89/391/EEG)3,

– onder verwijzing naar Richtlijn 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de 
bescherming van jongeren op het werk4,

– onder verwijzing naar Richtlijn 94/45/EG van de Raad van 22 september 1994 inzake de 
instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of 
concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de 
werknemers5,

– onder verwijzing naar Richtlijn 2002/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 september 2002 tot wĳziging van Richtlĳn 76/207/EEG van de Raad betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van gelĳke behandeling van mannen en vrouwen ten 
aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, 
en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden6,

– onder verwijzing naar Richtlijn 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende 
de door de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid 

  
1 PB L 45 van 19.2.1975, blz. 19.
2 PB L 039 van, 14.2.1976, blz. 40.
3 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1
4 PB L 216 van 20.8.1994, blz. 12.
5 PB L 254 van 30.9.1994, blz. 64.
6 PB L 269 van 5.10.2002, blz. 15.
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- Bijlage: Kaderovereenkomst inzake deeltijdarbeid1,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat de EU een vrijhandelszone is en een gemeenschap van gedeelde 
waarden, en dat een hervorming van het arbeidsrecht en de arbeidsmarkt deze waarden 
dan ook zou moeten weerspiegelen; overwegende dat de basisprincipes van het 
arbeidsrecht die in Europa zijn ontwikkeld geldig blijven; overwegende dat het
arbeidsrecht wettelijke zekerheid en bescherming biedt voor werknemers en werkgevers 
door middel van wetgeving of collectieve overeenkomsten, of een combinatie daarvan, en 
overwegende dat dit het machtsevenwicht reguleert tussen werknemer en werkgever, en
dat het welslagen van wijzigingen in het arbeidsrecht groter zal zijn als werknemers meer 
zekerheid ervaren; overwegende dat deze zekerheid ook afhangt van het gemak waarmee 
een nieuwe baan te vinden is;

B. overwegende dat flexizekerheid derhalve moet worden beschouwd als een sterk Europees 
sociaal model, dat bevorderlijk is voor bedrijven en arbeidskrachten die in staat zijn te 
concurreren en zich aan te passen,

C. overwegende dat de werkloosheid in de EU niet zozeer veroorzaakt wordt door de 
wettelijke arbeidsbescherming maar veeleer doordat er geen nieuwe banen worden 
gecreëerd via investeringen in onderzoek en ontwikkeling en permanente educatie, 
waardoor een dynamische arbeidsmarkt zou ontstaan,

D. overwegende dat een geavanceerde, innovatieve, op kennis gebaseerde economie moet 
streven naar een sterke concurrentiepositie in de marktsegmenten met de grootste 
toegevoegde waarde, en dat voor de verwezenlijking hiervan lange-termijn banen en 
hooggeschoolde en zeer gemotiveerde arbeidskrachten nodig zijn,

E. overwegende dat het doel van flexizekerheid is mensen in staat te stellen om te gaan met 
veranderingen en de mobiliteit van de Europese arbeidsmarkt te vergroten, als gevolg 
waarvan duurzame werkgelegenheid en inkomen worden gecreëerd,

F. overwegende dat de lidstaten, om onder gelijke voorwaarden op de interne markt te 
kunnen concurreren, hun respectieve arbeidsrecht op een minimum niveau moeten 
harmoniseren, met name op die terreinen waarop de EU bevoegdheid heeft,

G. overwegende dat flexizekerheid een evenwicht impliceert tussen rechten en 
verantwoordelijkheden voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden en 
overheidsinstanties, en een klimaat van vertrouwen en dialoog tussen de overheid en de 
sociale partners vereist, waarin alle partijen bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen 
voor veranderingen, en evenwichtige maatregelenpakketten ontwerpen, met name voor 
achtergestelde groepen zoals vrouwen, migranten, jongeren, oudere werknemers en 
gehandicapten,

  
1 PB L 14 van 20.1.1998, blz. 9.
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H. overwegende dat de hoge werkloosheid en de segmentatie van de arbeidsmarkt moet 
worden opgelost door alle werknemers gelijke rechten te geven, en te investeren in het 
scheppen van arbeidsplaatsen en permanente educatie,

I. overwegende dat de Mededeling van de Commissie "Naar gemeenschappelijke beginselen
inzake flexizekerheid: meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid"
(COM(2007)0359) een belangrijke stap is naar een evenwichtiger debat over 
flexizekerheid,

1. onderkent dat Europa, om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, bedrijven nodig heeft die 
prompt gebruik weten te maken van nieuwe kansen die zich in een snel veranderende 
wereld voordoen;

2. benadrukt echter dat flexizekerheid een beleidsstrategie is voor de hervorming van de 
arbeidsmarkt en als zodanig omvattend moet zijn en rekening moet houden met alle 
bestaande facetten van het werkgelegenheids- en sociaal beleid, zowel op nationaal als op 
EU-niveau;

3. benadrukt dat de Europese strategie inzake flexizekerheid nadere aandacht moet besteden 
aan de eisen van de moderne economie, en de vraag welke typen arbeidskrachten de 
Europese bedrijven nodig hebben om succesvol te kunnen opereren, en wat de 
belangrijkste obstakels zijn;

4. meent dat strategieën inzake flexizekerheid de meeste aandacht moeten geven aan de 
grootste problemen, als onderdeel van een uitgebalanceerd maatregelenpakket, waarover 
de sociale partners intensief zijn geraadpleegd, en dat elke poging om meer flexibiliteit te 
creëren zonder een compromis te hebben bereikt met de sociale partners of zonder een 
duidelijke compensatie voor meer flexibiliteit te hebben voorgesteld alleen maar meer 
onzekerheid kan scheppen;

5. meent echter dat het grootste probleem in Europa het aanbod van gekwalificeerde 
werknemers die zich kunnen aanpassen betreft, en dat dit punt de kern moet vormen van 
de Europese strategieën inzake flexizekerheid; benadrukt dat de prioriteit gelegd moet 
worden bij het creëren van een flexibele arbeidsmarkt door verhoging van het 
opleidingsniveau en uitbreiding van opleidings- en herscholingsprogramma's, door 
verwijdering van de barrières voor de integratie van vrouwen, migranten, oudere en 
jongere werknemers en andere achtergestelde groepen op de arbeidsmarkt, door 
verwijdering van de obstakels voor beroeps- en geografische mobiliteit, en door een actief 
arbeidsmarktbeleid dat de overgang van een bepaalde baan naar een nieuwe baan 
bevordert; wijst op de doorslaggevende rol van nieuwe technologieën in onderwijs en 
opleiding en herinnert aan de nieuwe vormen van flexibiliteit die geboden worden door de 
overeenkomst tussen sociale partners over telewerk, deeltijdwerk, en werk voor een 
bepaalde termijn; is het niet eens met het onderscheid dat de Commissie maakt tussen 
insiders en outsiders;

6. stelt derhalve voor dat de Europese Raad in december 2007 een evenwichtiger pakket 
beginselen inzake flexizekerheid vaststelt, gebaseerd op het scheppen van goede 
werkgelegenheid en versterking van het Europese Sociale model; benadrukt dat deze 
beginselen het volgende moeten inhouden:
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• de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten die zich kunnen aanpassen
• maatregelen tegen onzeker werk en arbeidspraktijken die misbruik inhouden 
• opheffing van de arbeidsmarktsegmentatie en accentverlegging van 

baanzekerheid naar werkzekerheid
• partnerschap bij de begeleiding van veranderingen 
• gendergelijkheid en gelijke kansen voor iedereen
• opzet van nationale trajecten voor overleg met sociale partners
• een macro-economisch kader voor groei en banen;

7. wijst op de bevoegdheden van de EU op het gebied van werkgelegenheid en sociaal 
beleid, en herinnert de lidstaten en de Commissie aan hun verantwoordelijkheid voor de 
waarborging van rechten op EU-niveau; wijst erop dat de Europese wetgeving de 
nationale arbeidsmarktregelgeving aanvult en een belangrijke rol speelt waar het erom 
gaat de rechten van werknemers veilig te stellen;

8. dringt in dit verband aan op de goedkeuring van de richtlijn over uitzendwerk en over de
overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten, de snelle herziening van de 
werktijdenrichtlijn1 en de ondernemingsraadrichtlijn2, alsmede een betere uitvoering van 
de richtlijn over detachering van werknemers;

9. dringt tevens aan op hernieuwde bestrijding van illegaal werk en de zwarte economie, die 
- in verschillende mate per lidstaat - schadelijk is voor de economie, de werknemer 
onbeschermd laat, nadelig is voor de consument, de belastinginkomsten ondergraaft en 
oneerlijke concurrentie tussen bedrijven in de hand werkt; verzoekt de Commissie illegaal 
werk te bestrijden door een Europees platform voor de coördinatie van nationale 
arbeidsinspecties en/of vakbonden op te zetten, dringt aan op een intensieve nationale 
coördinatie tussen de betrokken overheids- en particuliere organisaties, en verzoekt de 
lidstaten om vernieuwende methodes te gebruiken gebaseerd op indicatoren en 
referentiepunten die zijn gericht op de verschillende zakelijke sectoren teneinde fiscale 
erosie te bestrijden;

10. is ervan overtuigd dat een klimaat van vertrouwen en dialoog alleen kan worden 
geschapen door de sociale partners te betrekken bij de aanpassing van nationale 
beleidsmaatregelen en door sterke vakbonden en collectieve onderhandelingen te 
bevorderen, als onderdeel van een participerend werkgelegenheidssysteem met een hoge 
graad van vertrouwen waardoor evenwichtige verhoudingen worden gewaarborgd; 
benadrukt dat de leemtes in de collectieve onderhandelingen en het sociaal overleg 
moeten worden aangepakt - waaronder het grensoverschrijdend overleg en het sectoraal
overleg - zodat dit ook betrekking heeft op opleiding, arbeidsorganisatie en onderwerpen 
die verband houden met sanering en verhuizing van bedrijven; verzoekt de Commissie de 
sociale partners technische en financiële ondersteuning te verlenen;

11. benadrukt dat alle flexizekerheidsmodellen gebaseerd moeten zijn op gemeenschappelijke 
principes die het fundament zijn van het Europees Sociaal model; meent dat flexibiliteits-
en zekerheidseisen elkaar versterken en dat flexizekerheid bedrijven en werknemers in 

  
1 PB L 307, 13.12.1993, blz. 18
2 PB L 254, 30.09.1994, blz. 64
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staat stelt zich aan te passen, waarbij voorzien wordt in een hoog niveau van sociale 
bescherming, sociale zekerheid en werkloosheidsuitkeringen, bescherming van de 
gezondheid en veiligheid, een actief arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor opleiding 
en permanente educatie; wijst bovendien op het belang van regelmatige en effectieve 
collectieve onderhandelingen in een driepartijenstructuur met sterke en representatieve 
sociale partners, en op de noodzaak van brede welzijnsvoorzieningen en universele 
toegang tot diensten van goed kwaliteit, zoals kinderopvang en zorg voor andere 
afhankelijke familieleden; benadrukt voorts dat zekerheid voor de werknemer kan 
samengaan met mobiliteit en structurele veranderingen door de bereidheid om risico's te 
nemen te stimuleren;

12. betreurt de enge benadering van flexizekerheid door de Commissie, en verzoekt haar uit te 
gaan van het principe van zekerheid voor de werknemers, actief arbeidsmarktbeleid en 
permanente educatie, en flexizekerheid te bezien in de bredere context van het Europees 
Sociaal model;

13. benadrukt dat de opheffing van de segmentatie van de arbeidsmarkt impliceert dat alle 
werknemers kernrechten worden geboden, ongeacht hun specifieke arbeidsstatus, die 
onder meer inhouden: gelijke behandeling, bescherming van de gezondheid en veiligheid 
van de werknemers, alsmede bepalingen inzake de werktijd, vrijheid van vereniging en 
vertegenwoordiging, het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten en collectieve actie, 
toegang tot opleiding, alsook bescherming van verworven rechten in periodes van 
onderwijs en opleiding, zorg, overgang van afhankelijk naar zelfstandig werk etc; wijst 
erop dat kernrechten en het arbeidsrecht niet bedoeld zijn om werknemers hun leven lang 
in dezelfde baan te houden maar om waardige levens- en arbeidsomstandigheden te 
bieden;

14. benadrukt dat er beleidsmaatregelen nodig zijn om een herhaalde opeenstapeling van 
atypische contracten te voorkomen;

15. dringt aan op de opzet van omvattende systemen voor permanente educatie, waarbij de 
bijzondere nadruk wordt gelegd op werknemers met niet-standaardcontracten; verzoekt de 
lidstaten hun beleid te concentreren op zwakke plekken in hun nationaal systeem en 
aangepaste investeringen te doen in onderwijs en opleiding, en ervoor te zorgen dat de 
overheidsinstanties en het bedrijfsleven beter gaan presteren;

16. dringt er bij de sociale partners en de overheidsinstanties in de lidstaten op aan  
investeringen in permanente educatie te waarborgen door in te stemmen met een 
standaardinvestering van 2% van het BBP (totaal van overheids- en particuliere uitgaven); 
verzoekt tevens de lidstaten bedrijven te stimuleren hun investeringen in permanente 
educatie te verhogen;

17. wijst op de efficiency van innovatieve vormen van arbeidsorganisatie, zoals lerende 
organisaties, combinaties van vaardigheden en jobrotatie via opleiding die wordt 
aangeboden door de werkgevers, initiatieven van sectorale fondsen, regionale 
ontwikkelingssteun en actief arbeidsmarktbeleid;

18. is overtuigd van het belang van de bevordering van stabiele arbeidsbetrekkingen met een 
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hoog niveau van vertrouwen;

19. wijst op het belang van een effectief, actief arbeidsmarktbeleid, waaronder advies en 
ondersteuning, herscholing en steun bij mobiliteit, ten einde de overgangsperiodes tussen 
baan en uitkering te bekorten, zodat de bereidheid tot verandering wordt gestimuleerd 
door compensatie van inkomensverlies en verschaffing van opleidingsmogelijkheden;

20. wijst erop dat mobiliteit vergemakkelijkt dient te worden door de ontwikkeling van 
trajecten voor opwaartse mobiliteit, zodat het werknemers makkelijk wordt gemaakt door 
te stromen naar hooggekwalificeerde banen met meer zekerheid en stabiliteit, en door de 
bevordering van de erkenning van vaardigheden en kwalificaties die verworven zijn in 
periodes van formeel georganiseerde opleiding en van niet-formeel en informeel geleerde
vaardigheden1;

21. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen om gelijke toegang tot goede banen voor 
vrouwen en mannen te bevorderen, in overeenstemming met het Europees Pact voor 
gendergelijkheid en de mededeling over de demografische toekomst van Europa;

22. onderstreept dat de sociale partners moeten onderhandelen over werktijdregelingen die 
voldoende flexibel zijn om aan de behoeften van de werkgevers en de werknemers te 
voldoen en die mensen in staat stellen werk en gezinsleven evenwichtig te combineren;

23. verzoekt de lidstaten regelingen in te voeren ter ondersteuning van een flexibele 
pensionering van oudere werknemers via deeltijdpensioenen en soortgelijke regelingen die  
de integratie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt kunnen vergroten;

24. wijst de lidstaten erop dat er, om flexizekerheid te vertalen in een grotere totale 
werkgelegenheid, een ondersteunende macro-economische omgeving nodig is en de 
strategie voor flexizekerheid een betere coördinatie van macro-economisch beleid en 
overheidsuitgaven ter ondersteuning van slimme groei moet inhouden, met een 
verschuiving van de uitgaven naar de prioriteiten van Lissabon;

25. verzoekt de Europese Centrale Bank investeringen in structurele hervormingen, 
permanente educatie en onderzoek en ontwikkeling te stimuleren;

26. herinnert de Commissie eraan dat zij het Parlement de nodige tijd, en in elk geval ten 
minste vijf maanden moet geven, om zijn adviserende rol te vervullen;

27. roept het Europese bedrijfsleven op de uitvoering van hun beleidsmaatregelen inzake 
maatschappelijk verantwoord ondernemen te versnellen en verzoekt de Commissie een 
begin te maken met de uitvoering van de aanbevelingen in de resolutie van het Parlement 
van 13 maart 2007 over maatschappelijk verantwoord ondernemen2;

  
1 Niet-formeel onderwijs betreft georganiseerde en voortgezette opleidingsactiviteiten die niet geheel 
overeenkomen met de definitie van formeel onderwijs. Informeel leren betreft activiteiten buiten het formele en 
niet-formele onderwijs, of buiten organisaties om, zoals zelfstudie. Formeel onderwijs heeft betrekking op het 
officiële onderwijssysteem in elk land (Zie SEC(2006) 639
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0062
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28. meent dat de gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid door de 
Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten ten uitvoer moeten worden gelegd in het kader 
van de Lissabonstrategie; dringt aan op de herziening  van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren en verzoekt hierin de gemeenschappelijke principes van 
flexizekerheid op te nemen, die de lidstaten moeten toepassen via hun nationale 
hervormingsprogramma's; verzoekt de Commissie en de lidstaten het Parlement en de 
nationale parlementen, alsook de sociale partners, meer te betrekken bij de uitvoering en 
begeleiding van de open coördinatiemethode, alsook de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en de werkgelegenheidsrichtsnoeren, met het oog om een 
optimale doelmatigheid van deze beleidsinstrumenten;

29. verzoekt de Europese Raad en de Commissie om in het kader van de tussentijdse 
herziening van de Sociale Agenda en rekening houdend met het verslag van het Parlement 
over 'de balans van de sociale realiteit ', een ambitieuze agenda voor sociale hervorming 
op te stellen zowel op het niveau van de Europese Unie als op dat van de lidstaten; 
verzoekt voorts de beide instellingen samen met het Parlement een visie over de toekomst 
van een sociaal Europa te ontwerpen, waarin op evenwichtige wijze hervormingen en 
aanpassingen inzake flexizekerheid, globalisering, industriële herstructurering, 
technologische innovaties, demografische ontwikkelingen en migratie worden bevorderd; 
benadrukt dat, met het oog op de vergroting van de groei, de werkgelegenheid en de 
kwaliteit van werk, de in de Europese traditie verankerde sociale rechten en bescherming 
moeten worden verzekerd; benadrukt dat het sociale Europa, samen met ambitieuze 
nationale hervormingen zo werkelijk toegevoegde waarde zal bieden aan werknemers en 
burgers, waarbij gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare middelen (open 
coördinatiemethoden, nationale en Europese wetgeving, sociaal overleg, programma's); 
meent dat alleen een interne markt waarin economische vrijheid in balans is met sociale 
rechten de steun van zijn burgers kan verkrijgen;

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan het Comité voor sociale bescherming, het Europees werkgelegenheidscomité, 
de regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

1. Na haar verslag over de modernisering van het arbeidsrecht publiceerde de Commissie in 
juli 20071 haar mededeling over de trajecten naar flexizekerheid, op basis van de 
aanbevelingen van de groep deskundigen over flexizekerheid2. Het debat over 
flexizekerheid, dat nauw samenhangt met het debat over het arbeidsrecht, komt op het 
juiste moment, gezien het feit dat de welzijnsmaatschappij van de lidstaten van de
Europese Unie voor uitdagingen staat ten gevolge van de geleidelijke integratie van de 
wereld en de Europese economieën, de hoge werkloosheid, de vergrijzing van de 
Europese samenleving, het tempo van de technologische veranderingen en de steeds 
grotere plaats die vrouwen innemen op de arbeidsmarkt. Echter alleen een Unie die 
gebaseerd is op economische en sociale samenhang en die opkomt voor haar 
gemeenschappelijke waarden kan sterk genoeg zijn om haar belangen te verdedigen en de 
waarden van het Europees sociale model - gelijkheid, solidariteit, individuele rechten en 
verantwoordelijkheden, non-discriminatie en herverdeling, en toegang voor alle burgers 
tot goede overheidsdiensten - en de reeds bereikte hoge sociale standaarden behouden en 
versterken.

2. De Europese eenwording is steeds voortgeschreden via de combinatie van Europese 
wetgeving en hervormingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Het Europese kader 
biedt een uitgelezen mogelijkheid om nationale wetgeving en de ontwikkeling van de 
interne markt in te kaderen. Het Europese acquis op sociaal gebied enerzijds en de open 
coördinatiemethode samen met de nationale hervormingsprogramma's anderzijds hebben 
het kader gecreëerd voor de coördinatie van het sociaal beleid in de lidstaten. Ook het 
debat over flexizekerheid kan in dit kader worden geplaatst, en de verschillende 
onderdelen van de hervormingen voor de trajecten moeten worden uitgevoerd op het 
meest geëigende niveau. Hoewel er niet één pasklare oplossing mogelijk is, vanwege de 
verschillende kenmerken van de arbeidsmarkten en het sociaal beleid in de diverse 
lidstaten, heeft de interne markt ook geleid, en leidt nog steeds tot gemeenschappelijk 
uitdagingen, die het beste op Europees niveau kunnen worden aangepakt. De rol van de 
EU is niet alleen die van een platform voor uitwisseling van geslaagde praktijken, maar 
ook - met inachtneming van de bevoegdheid van de lidstaten - om een kader te scheppen 
voor het debat door wetgeving, richtsnoeren en referentiepunten vast te stellen die op het 
niveau van de lidstaten worden geïmplementeerd.

3. Zoals in verschillende onderzoeken wordt aangegeven kunnen flexizekerheidsmodellen 
alleen werken in een omgeving waarin vertrouwen gedijt. Het is van cruciaal belang om 
over de consequenties na te denken voor alle belanghebbenden: werkgevers, werknemers
en de gehele samenleving. Mensen zijn bereid herhaalde veranderingen te accepteren als 
zij de beschikking hebben over garanties en compensatiemechanismen. Dit impliceert dat 
mensen in staat moeten worden gesteld om levenskeuzes te maken zonder dat zij daarmee 
grote risico's lopen met betrekking tot hun loopbaan of pensioenrechten. Daarvoor zijn 
versterkte sociale bescherming en arbeidsmarktsystemen, een goede sociale infrastructuur 
en kernrechten met ontwikkelde overlegprocedures nodig. Om het vertrouwen te 

  
1 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
comité en het Comité van de regio´s: "Naar gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid: meer en 
betere banen door flexibiliteit en zekerheid"
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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bevorderen zijn er verschillende 'trajecten' die de lidstaten kunnen volgen, maar dit kan 
alleen functioneren als zij ingebed zijn in een solide Europees kader, dat aandacht besteed 
aan een kernpakket van sociale en arbeidsrechten voor alle (potentiële) werknemers. 

4. Een sterk Europees kader, waaraan wordt meegewerkt door de sociale partners op 
nationaal, sectoraal en Europees niveau, is een absolute randvoorwaarde voor de 
uitvoering door de lidstaten van de flexizekerheidstrajecten, gebaseerd op vertrouwen. Dit 
betekent dat de Europese sociale partners samen met hun nationale tegenhangers een 
voortrekkersrol moeten spelen bij het ontwerpen van het noodzakelijke Europese 
wetgevingskader, dat het Europese bedrijfsleven en de werknemers de nodige waarborgen 
voor hun flexibiliteit en zekerheid biedt. Flexizekerheid impliceert versterking van het 
sociale Europa, dat op zijn beurt de productiviteit en het concurrentievermogen van onze 
bedrijven versterkt. Het Europese sociale model, dat ook zeer concurrerende bedrijven en 
hooggekwalificeerde, veelzijdig inzetbare arbeidskrachten inhoudt, moet tegelijk op 
nationaal en op Europees niveau worden opgebouwd door harmonisatie van de Europese 
wetgeving op economisch, werkgelegenheids-, sociaal en milieugebied.

5. De EU moet niet alleen snel haar institutionele opzet veranderen om effectiever te zijn, 
maar zij moet ook zorgen voor een beleid voor haar burgers en bedrijven dat de 
neveneffecten afzwakt van een verscherpte concurrentie en openstelling van de markten, 
die soms nieuwe soorten risico's met zich meebrengen voor werkgevers en werknemers. 
Flexizekerheid is voorgesteld als een manier om deze risico's te spreiden maar het debat
hierover is vertroebeld door vooroordelen en argwaan. In de lidstaten die een omvattend 
flexizekerheidsbeleid hebben ingevoerd (Scandinavische landen en Nederland) komt dit 
beleid neer op een goed functionerende en breed gesteunde aanpak die de doelstellingen 
van een dynamische economie en een zekerheid voor de werkende bevolking verenigt. Op 
Europees niveau bestaat grote angst dat het begrip wordt gekaapt om in essentie 
deregulerende initiatieven, waarin voorrang wordt gegeven aan de behoeften van de 
werkgevers boven die van de werknemers, te verbloemen.

6. Daarom moet het vertrekpunt van het debat een duidelijke en ondubbelzinnige definitie 
van flexizekerheid zijn. Er zijn verschillende modellen voor flexizekerheid in Europa, 
waarin in verschillende mate interne flexibiliteit en zekerheid binnen ondernemingen, en 
externe flexibiliteit en zekerheid, in overeenstemming met het verleden, de wettelijke 
tradities, de economische situatie, de overheidsfinanciën en de systemen voor industriële 
betrekkingen van de lidstaten, zijn gecombineerd. Deze modellen zijn wel gebaseerd op 
gemeenschappelijke principes zoals solidariteit, gelijkheid, rechten en 
verantwoordelijkheden. Op die manier zijn vereisten inzake flexibiliteit en zekerheid niet 
tegengesteld maar versterken elkaar. De combinatie van beiden moet derhalve gezien 
worden als een aan te grijpen kans. Flexizekerheid combineert de mogelijkheid van 
bedrijven en werknemers om zich aan te passen met een hoog niveau van sociale 
bescherming, sociale zekerheid en werkloosheidsuitkeringen, bescherming van 
gezondheid en veiligheid, een actief arbeidsmarktbeleid en mogelijkheden voor 
permanente educatie en beroepsopleiding. Dit systeem wordt ondersteund door 
regelmatige en effectieve collectieve onderhandelingen in een driepartijenstructuur, met 
sterke en representatieve sociale partners, alsmede brede welzijnsvoorzieningen en 
universele toegang tot diensten van goede kwaliteit, zoals kinderopvang en zorg voor 
andere afhankelijke familieleden. In dit opzicht is de definitie van flexizekerheid in het 
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Groenboek van de Commissie over arbeidsrecht en haar mededeling over flexizekerheid te 
smal en niet adequaat op beleid gericht.

7. Op de uitgangsstelling van de Commissie dat de risico's en voordelen onder werknemers 
met beschermde contracten en werknemers die niet dit soorten contracten hebben (insiders 
en outsiders) verdeeld moeten worden valt veel af te dingen. De segmentatie van de 
arbeidsmarkt kan alleen beëindigd worden als de sociale partners, werkgevers en 
werknemers, het eens worden over de balans van rechten en plichten. Daarom is het van 
cruciaal belang om de sociale partners te betrekken bij het debat over flexizekerheid. Dit 
had al eerder moeten gebeuren. Hoewel de Commissie in principe voorstander is van een 
sterk sociaal partnerschap, zet de mededeling geen strategie uiteen voor de bevordering en 
versterking van het sociaal partnerschap op Europees en nationaal niveau. Bovendien 
wordt de bewering van de Commissie dat een strikte arbeidsbescherming werkloosheid 
creëert niet gestaafd door de vooruitzichten voor de werkgelegenheid in 2006 van de 
OESO1, waarin wordt gesteld dat wettelijke arbeidsbescherming niet van invloed is op de
totale arbeidsparticipatie. Nieuwkomers of herintreders op de arbeidsmarkt hebben banen 
nodig die een opstapje bieden, maar ook deze moeten een kernpakket van rechten 
inhouden die de werknemers beschermen tegen onrechtvaardige behandeling. In dit 
opzicht legt de Commissie onvoldoende uit wat zij bedoelt met 'voldoende' flexibiliteit bij 
aanwerving.

8. Er moet een duidelijke taakverdeling komen tussen de EU en de lidstaten: wat moet 
gedaan worden op Europees niveau en wat op nationaal niveau. De mededeling van de 
Commissie kan worden aangevuld met een uiteenzetting over de rol van de Europese Unie 
in de beleidsvorming inzake flexizekerheid. Er wordt geen Europese wetgeving genoemd 
waarvan de goedkeuring of herziening achterloopt. Richtlijn zoals die met betrekking tot 
de werktijd, uitzendwerk, detachering van werknemers en de Europese ondernemingsraad 
en raadpleging van werknemers moeten de bescherming van de werknemers in heel 
Europa waarborgen en vergroten, om hun vertrouwen te vergroten en de risico's die 
gepaard gaan met de druk van de toenemende concurrentie, saneringen en 
arbeidsmarktflexibiliteit te compenseren. Dit maakt deel uit van de 
flexizekerheidstrajecten, alsook de talloze akkoorden die de Europese sociale partners 
hebben gesloten over werk voor bepaalde tijd, ouderverlof, deeltijdwerk en telewerk.

9. Voorts dienen het sociaal overleg en de collectieve onderhandelingen op Europees niveau 
te worden gestimuleerd, gezien de geleidelijke integratie van de Europese economieën en 
arbeidsmarkten. De beginselen inzake flexizekerheid kunnen niet worden vastgelegd 
zonder een formele inbreng van de sociale partners bij de formulering van de rechten en 
verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers. De sociale partners moet op alle 
niveaus, (Europees, nationaal, sectoraal, regionaal en lokaal) worden bijeengeroepen om 
te bespreken hoe flexibiliteit en zekerheid zowel intern als extern kunnen worden 
vergroot.

10. Op nationaal niveau moeten de gemeenschappelijke principes die zijn overeengekomen 
tussen de lidstaten worden uitgevoerd via de Lissabonstrategie, en derhalve worden 
opgenomen in de herziene Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren. Deze vormen immers
het kader wat door de lidstaten via hun nationale hervormingsprogramma's moet worden 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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geïmplementeerd.

11. In de mededeling van de Commissie wordt verklaard dat er een 'basisniveau van 
bescherming' nodig is. Dit betekent dat aan elke vorm van werk, atypisch of niet, een 
kernpakket van rechten moet worden gekoppeld, ongeacht de specifieke arbeidsstatus. 
Deze rechten moeten inhouden: gelijke behandeling, bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de werknemers, alsmede bepalingen inzake de werktijd, vrijheid van 
vereniging en vertegenwoordiging, het recht op collectieve arbeidsovereenkomsten en 
collectieve actie, toegang tot opleiding, alsook bescherming van verworven rechten. 
Hervormingen van het nationaal arbeidsrecht moeten worden uitgevoerd in het kader van 
deze kernrechten.

12. Meer investeringen in permanente educatie en beroepsopleiding en betere erkenning van 
formele, niet-formele en informele leerresultaten zijn voorwaarden voor een 
flexizekerheidbeleid. Uit het vierde Europese onderzoek naar arbeidsomstandigheden 
(2005)1 blijkt dat er geen verbetering is in het opleidingsniveau in bedrijven. Er zijn ook 
significante verschillen in toegang tot opleiding tussen de lidstaten, tussen  laag- en 
hooggeschoolde werknemers, tussen werknemers met zekere en werknemers met 
onzekere contracten, en tussen werknemers met een solide basisopleiding en werknemers 
die geen secundair of universitair onderwijs hebben genoten. Daarom zijn er nieuwe 
stimulansen nodig om het opleidingspeil in de toekomst te verhogen.

13. De impact van flexizekerheid op gendervraagstukken en gelijke kansen moet ook 
benadrukt worden. Flexibele arbeidsmarktregelingen hebben een groter effect op 
achtergestelde groepen zoals vrouwen, migranten, jongeren, oudere werknemers en 
mensen met een handicap. Daarom moeten kernrechten voor alle werknemers en een 
krachtiger sociaal beleid en beleid voor integratie op de arbeidsmarkt worden ingevoerd.

14. Macro-economische beleidsmaatregelen moeten investeringen in actief 
arbeidsmarktbeleid bevorderen, alsmede sterkere partnerschappen met 
werknemersprogramma's voor opleiding en permanente educatie voor een werkende 
bevolking die in staat is zich aan te passen. Het is van belang dat alle initiatieven worden 
ontworpen in overleg met de sociale partners en financieel duurzaam zijn. Indien een 
lidstaat besluit de risico's waarmee hervormingen gepaard gaan van bedrijven over te 
nemen door een mindere stringente arbeidsbescherming te introduceren, moeten bedrijven 
op hun beurt zich ertoe verbinden meer te investeren in de werknemers via opleiding en 
permanente educatie, en in onderzoek en ontwikkeling om de werkplek te ontwikkelen, 
werkmethoden en de werkomgeving te verbeteren en nieuwe technologieën te 
ontwikkelen om het bedrijf concurrerend te houden. Dit moet in nauw overleg tussen het 
management en de werknemers gebeuren.

15. De werkloosheid in Europa ligt nog steeds hoog, en de lidstaten en de Europese Unie 
moeten nog meer doen om deze situatie te veranderen. Er kan werk voor iedereen zijn als 
de particuliere sector en de overheid de juiste hervormingen doorvoert en investeert. 
Europa moet meer investeren in permanente educatie en in onderzoek en ontwikkeling om 
de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te kunnen.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm


