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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven : [...]. 
De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten 
en betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het 
werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
(COM(2007)0803 DEEL V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0803 DEEL V),

– gelet op artikel 128, lid 2 van het EG-Verdrag op grond waarvan het Parlement door de 
Raad is geraadpleegd (C6-0031/2008),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie economische en 
monetaire zaken en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen

Amendement 1
Overweging 2

(2) Uit het onderzoek van de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten, 
dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van 
de Commissie en in het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid is 
opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle 

(2) Uit het onderzoek van de nationale 
hervormingsprogramma’s van de lidstaten, 
dat in het jaarlijkse voortgangsverslag van 
de Commissie en in het gezamenlijk 
verslag over de werkgelegenheid is 
opgenomen, blijkt dat de lidstaten alle 
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mogelijke inspanningen moeten blijven 
richten op de volgende prioritaire 
gebieden:

mogelijke inspanningen moeten blijven 
doen ter verwezenlijking van de 
doelstellingen van volledige 
werkgelegenheid, arbeidskwaliteit en 
sociale cohesie en zich en zich daarbij 
moeten richten op de volgende prioritaire 
gebieden:

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de socialezekerheidsstelsels moderniseren,

- meer mensen op de kwalitatief 
hoogstaande arbeidsmarkt krijgen en 
houden, het arbeidsaanbod vergroten en de 
socialezekerheidsstelsels moderniseren,

- het aanpassingsvermogen van 
werknemers en bedrijven vergroten, en

- het aanpassingsvermogen en de zekerheid 
van werknemers en bedrijven vergroten, en 

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door beter onderwijs en betere 
vaardigheden.

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door beter onderwijs en betere 
vaardigheden.

Motivering

Dit amendement introduceert een verwijzing naar de belangrijkste doelstellingen van de 
richtsnoeren, namelijk volledige werkgelegenheid, arbeidskwaliteit en sociale cohesie. De 
verwijzing naar de kwaliteit van arbeid en de toevoeging van het concept zekerheid is in 
overeenstemming met een evenwichtige "flexizekerheidsaanpak". Dit is in overeenstemming 
met het Joint Analysis Report van de Europese sociale partners over de belangrijkste 
uitdagingen voor de arbeidsmarkten in Europa (18 oktober 2007), het verslag van het 
Europees Parlement over flexizekerheid van 29 november 2007 en de conclusies van de 
EPSCO-Raad van 5/6 december 2007 over gemeenschappelijke beginselen inzake 
flexizekerheid. 

Amendement 2
Overweging 6

(6) Gezien de geïntegreerde aard van het 
richtsnoerenpakket dienen de lidstaten de 
globale richtsnoeren voor het economisch 
beleid volledig ten uitvoer te leggen,

(6) Gezien de geïntegreerde aard van het 
richtsnoerenpakket dienen de lidstaten bij 
de tenuitvoerlegging van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren volledig in 
aanmerking te nemen,

Motivering

Het geïntegreerde karakter van de richtsnoeren brengt met zich mee dat in het besluit van de 
Raad over de werkgelegenheidsrichtsnoeren moet worden beklemtoond dat de lidstaten de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren in aanmerking moeten nemen bij de uitvoering van de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid.
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Amendement 3
Artikel 2 bis (nieuw)

Artikel 2 bis
Bij de tenuitvoerlegging van de 
richtsnoeren dienen de lidstaten:
- rekening te houden met de eisen in 
verband met de bevordering van een hoog 
niveau van werkgelegenheid, de 
waarborging van een adequate sociale 
bescherming, de bestrijding van sociale 
uitsluiting alsmede een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid, en
- te streven naar bestrijding van iedere 
discriminatie op grond van geslacht, ras 
of etnische afkomst, godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid.
De lidstaten dragen zorg voor een 
versterkte interactie tussen de 
richtsnoeren en de open 
coördinatiemethode voor sociale 
bescherming en sociale integratie.

Motivering

Deze bepalingen zijn gebaseerd op de nieuwe sociale bepalingen als vervat in het 
Hervormingsverdrag. Om de sociale dimensie van de hernieuwde Lissabonstrategie te 
versterken is het ook van wezenlijk belang er bij de lidstaten op aan te dringen om de 
interactie tussen de richtsnoeren en de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en 
sociale integratie te versterken. Om redenen van zichtbaarheid is het van belang om deze 
bepalingen in het besluit van de Raad op te nemen. 

Amendement 4
Bijlage, alinea na Richtsnoer 17

De maatregelen waarmee deze 
doelstellingen nagestreefd worden, moeten 
op de volgende prioriteiten gericht zijn:

De maatregelen waarmee deze 
doelstellingen nagestreefd worden, moeten 
op de volgende prioriteiten gericht zijn:

- meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de stelsels voor sociale bescherming 
moderniseren;

- meer mensen op de kwalitatief 
hoogstaande arbeidsmarkt krijgen en 
houden, het arbeidsaanbod vergroten en de 
stelsels voor sociale bescherming 



PE400.670v01 8/15 PR\706502NL.doc

NL

moderniseren; 
- het aanpassingsvermogen van 
werknemers en ondernemingen verbeteren;

- het aanpassingsvermogen en de zekerheid 
van werknemers en bedrijven vergroten, en 

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door middel van beter onderwijs 
en betere vaardigheden.

- investeringen in menselijk kapitaal 
verhogen door middel van beter onderwijs 
en betere vaardigheden.

Motivering

Dit amendement sluit aan bij amendement nr. 1.

Amendement 5
Bijlage, Deel 1, Titel

1. Meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen 
en houden, het arbeidsaanbod vergroten en 
de stelsels voor sociale bescherming 
moderniseren

1. Meer mensen op de kwalitatief 
hoogstaande arbeidsmarkt krijgen en 
houden, het arbeidsaanbod vergroten en de 
stelsels voor sociale bescherming 
moderniseren

Motivering

Dit amendement sluit aan bij amendement nr. 1. 

Amendement 6
Bijlage, Deel 1, Richtsnoer 19 bis (nieuw)

Richtsnoer 19 bis
Zorgen voor de actieve sociale integratie 
van iedereen en het aanpakken van 
armoede en sociale uitsluiting door 
inkomenssteun op een niveau dat voor 
mensen toereikend is om een 
menswaardig bestaan te leiden te 
combineren met aansluiting op de 
arbeidsmarkt door arbeidskansen, 
beroepsopleiding en betere toegang tot 
ondersteunende sociale diensten

Motivering
De nadruk wordt gelegd op de drie belangrijkste componenten van actieve integratie: een 
combinatie van adequate inkomenssteun met arbeidsmarktkansen en een betere toegang tot 
kwalitatief hoogstaande sociale diensten. Terwijl de vorderingen die worden gemaakt met 
actieve integratie worden geanalyseerd in het kader van de open coördinatiemethode voor 
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sociale bescherming en sociale integratie, draagt actieve integratie ook bij tot de hernieuwde 
Lissabonstrategie. Dit amendement is in overeenstemming met de oproep om de interactie 
tussen de richtsnoeren en de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale 
integratie te versterken.

Amendement 7
Bijlage, Deel 2, Titel

2. Het aanpassingsvermogen van 
werknemers en ondernemingen verbeteren

2. - het aanpassingsvermogen en de 
zekerheid van werknemers en bedrijven 
vergroten, en 

Motivering

Dit amendement sluit aan bij amendement nr. 1.

Amendement 8
Bijlage, Deel 2, Richtsnoer 21

Met gepaste aandacht voor de rol van de 
sociale partners, flexibiliteit gecombineerd 
met werkzekerheid bevorderen en 
segmentering van de arbeidsmarkt 
verminderen, door:

Met gepaste aandacht voor de rol van de 
sociale partners, flexibiliteit gecombineerd 
met werkzekerheid bevorderen en 
segmentering van de arbeidsmarkt 
verminderen met inachtneming van de 
navolgende vier hoofdcomponenten:
- flexibele en voldoende zekerheid 
biedende contractuele regelingen op basis 
van moderne arbeidswetgeving, cao’s en 
werkorganisatie;
- integrale strategieën voor een leven lang 
leren  die moeten waarborgen dat 
werknemers, met name de meest 
kwetsbare, continu aanpasbaar en 
inzetbaar zijn;
- een doeltreffend actief 
arbeidsmarktbeleid dat mensen helpt om 
te gaan met snelle veranderingen, de 
perioden van werkloosheid kort houdt en 
de overgang naar een nieuwe baan 
vergemakkelijkt;
- moderne socialezekerheidsstelsels die 
toereikende inkomenssteun bieden, tot 
werken aanmoedigen en de mobiliteit op 
de arbeidsmarkt vergemakkelijken.
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Hierbij gaat het er ook om:
- de arbeidswetgeving aan te passen en, 
waar nodig, de verschillende contracttypes 
en arbeidstijdregelingen opnieuw te bezien,

 de arbeidswetgeving aan te passen en, 
waar nodig, de verschillende contracttypes 
en arbeidstijdregelingen opnieuw te bezien
en de rechten van werknemers ongeacht 
hun arbeidsstatus te versterken,

- zwartwerken aan te pakken, - zwartwerken aan te pakken,
- beter te anticiperen op veranderingen en 
deze positief te sturen, ook in geval van 
economische herstructurering, met name 
veranderingen in verband met openstelling 
voor handel, zodat de sociale kosten zoveel 
mogelijk worden beperkt en de aanpassing 
gemakkelijker verloopt,

- beter te anticiperen op veranderingen en 
deze positief te sturen, ook in geval van 
economische herstructurering, met name 
veranderingen in verband met openstelling 
voor handel, zodat de sociale kosten zoveel 
mogelijk worden beperkt en de aanpassing 
gemakkelijker verloopt,

- innovatieve en flexibele vormen van 
werkorganisatie te stimuleren en te 
verspreiden, teneinde de arbeidskwaliteit 
en -productiviteit, inclusief gezondheid en 
veiligheid, te verbeteren,

innovatieve en flexibele vormen van 
werkorganisatie te stimuleren en te 
verspreiden, teneinde de arbeidskwaliteit 
en -productiviteit, inclusief gezondheid en 
veiligheid, te verbeteren.

- ondersteuning voor overgangen in 
beroepsstatus, onder meer in de vorm van 
opleiding, zelfstandige activiteiten, 
oprichting van ondernemingen en 
geografische mobiliteit.

De lidstaten moeten hun eigen trajecten 
ten uitvoer leggen, die op de door de Raad 
vastgestelde gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid zijn 
gebaseerd.

Zie ook geïntegreerd richtsnoer "Meer 
samenhang tussen het macro-economische 
beleid, het structurele beleid en het
werkgelegenheidsbeleid bevorderen" (nr. 
5).

Zie ook geïntegreerd richtsnoer "Meer 
samenhang tussen het macro-economische 
beleid, het structurele beleid en het 
werkgelegenheidsbeleid bevorderen" (nr. 
5).

Motivering

Met dit amendement wordt een evenwichtige "flexizekerheidsaanpak" in de richtsnoeren 
geïntroduceerd, hetgeen in overeenstemming is met het Joint Analysis Report van de 
Europese sociale partners over de belangrijkste uitdagingen voor de arbeidsmarkten in 
Europa (oktober 2007), het verslag van het Europees Parlement over gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid van 29 november 2007 en de conclusies van de EPSCO-Raad 
van 5/6 december 2007 over gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid. Het omvat 
de vier belangrijkste componenten van flexizekerheid, alsmede het feit dat de lidstaten hun 
eigen trajecten ten uitvoer moeten leggen, die op de gemeenschappelijke beginselen inzake 
flexizekerheid zijn gebaseerd.

Amendement 9
Bijlage, na Richtsnoer 24, Titel en alinea (nieuw)



PR\706502NL.doc 11/15 PE400.670v01

NL

Lijst van doelstellingen en ijkpunten:
In het kader van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie zijn de 
volgende doelstellingen en ijkpunten 
overeengekomen:
- dat aan alle werklozen een nieuwe start 
wordt geboden voordat zij 4 maanden 
werkloos zijn, wanneer het gaat om 
jongeren, en voordat zij 12 maanden 
werkloos zijn, wanneer het gaat om 
volwassenen, in de vorm van opleiding, 
omscholingscursussen, werkpraktijk, een 
baan of een andere 
inzetbaarheidsmaatregel, waar nodig 
vergezeld van permanente begeleiding bij 
het zoeken naar werk;
- dat voor 2010 25 % van de langdurig 
werklozen deelnemen aan een actieve 
maatregel in de vorm van opleiding, 
omscholingscursussen, werkpraktijk of 
een andere inzetbaarheidsmaatregel, 
waarbij ernaar wordt gestreefd het 
gemiddelde van de drie best presterende 
lidstaten te halen;
- dat werkzoekenden in de hele Europese 
Unie in staat zijn alle via de diensten voor 
de arbeidsvoorziening van de lidstaten 
bekendgemaakte vacatures te raadplegen;
- dat vóór 2010 sprake is van een stijging 
met vijf jaar, op EU-niveau, van de 
gemiddelde leeftijd waarop daadwerkelijk 
met werken wordt gestopt (vergeleken met 
59,9 jaar in 2001);
- dat vóór 2010 wordt voorzien in 
kinderopvang voor ten minste 90 % van 
de kinderen tussen drie jaar en de 
leerplichtige leeftijd en voor ten minste 33 
% van de kinderen onder drie jaar;
- een gemiddeld EU-percentage van niet 
meer dan 10 % vroegtijdige 
schoolverlaters;
- dat vóór 2010 ten minste 85 % van de 
22-jarigen een hogere middelbare 
schoolopleiding moeten hebben afgerond;
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- dat het gemiddelde participatieniveau 
met betrekking tot levenslang leren in de 
Europese Unie ten minste 12,5 % van de 
volwassen beroepsbevolking moet 
bedragen (25- tot 64-jarigen).

Motivering

Om redenen van zichtbaarheid moeten de doelstellingen en ijkpunten in het kader van de 
Europese werkgelegenheidsstrategie gehandhaafd blijven in een lijst die als bijlage bij de 
richtsnoeren gaat. 
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TOELICHTING

In haar strategisch verslag over de hernieuwde Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid van 11 december 2007 concludeert de Commissie dat de Lissabonstrategie 
voor groei en werkgelegenheid resultaten oplevert. Zij stelt de voorjaarszitting van de Raad 
2008 voor de huidige richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid, met inbegrip van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren, voor de volgende cyclus 2008-2010 te herbevestigen en de 
aandacht vooral te richten op versterking van de uitvoering ervan in de nationale 
hervormingsprogramma's van de lidstaten.  

De rapporteur is het ermee eens dat de hernieuwde Lissabonstrategie resultaten begint op te 
leveren. Volgens de meest recente economische ramingen van de Commissie is de groei van 
het BBP in de Europese Unie gestegen van 1,8% in 2005 tot naar verwachting 2,9% in 2007 
en 2,4% in 2008. In 2007 werden in de EU 3,6 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd en 
naar verwachting zullen in de periode 2008-2009 4,5 miljoen arbeidsplaatsen worden 
gecreëerd. Het werkgelegenheidsniveau ligt momenteel op ongeveer 65% van de totale 
beroepsbevolking en zal naar verwachting in 2009 stijgen tot boven de 66%, terwijl de 
werkloosheid naar verwachting zal dalen van 8,9% in 2005 tot 7,3% in 2007 en 7,1% in 2008. 
Na de recente spanningen op de financiële markten in de Verenigde Staten en in iets geringere 
mate in de EU, zullen de EU-ramingen voor de groeicijfers echter wellicht iets naar beneden 
moeten worden bijgesteld. Daarom moet de EU haar inspanningen ter versterking van de in de 
Lissabonstrategie centraal staande zogenaamde kennisdriehoek (onderzoek, onderwijs en 
innovatie) intensiveren teneinde een eigen groeidynamiek tot stand te brengen. 

Bovendien is de rapporteur van mening dat de hernieuwde Lissabonstrategie niet voor alle 
Europese burgers werkt. In het bijzonder moet de aandacht worden gevestigd op het feit dat 6 
miljoen jongeren in de EU de school vroegtijdig verlaten. Dat komt neer op 15% van alle 
jongeren tussen 18 en 24. In 2006 vertegenwoordigde de jeugdwerkloosheid 40% van de 
totale werkloosheid in de EU. Bovendien waren de werkloosheidscijfers in 2006 voor niet-
EU-onderdanen bijna twee keer zo hoog als voor EU-onderdanen. Ook mensen met de laagste 
inkomens zijn het slachtoffer: 78 miljoen mensen - ofwel 16% van de totale EU-bevolking -
zijn arm of dreigen dat te worden. Het feit dat 14 miljoen werkenden in de EU arm zijn, geeft 
ook aan dat de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid wat de sociale integratie 
betreft geen effect heeft. 

Bovendien mag de hernieuwde Lissabonstrategie dan weliswaar meer arbeidsplaatsen hebben 
opgeleverd, maar het gaat daarbij niet altijd om betere arbeidsplaatsen. Uit recente 
EUROSTAT-cijfers blijkt dat het aantal overeenkomsten met een vaste looptijd en het 
deeltijdwerk in de EU als geheel niet is afgenomen, maar nog steeds geleidelijk toeneemt. 
Terwijl het aantal personen met een deeltijdbaan tussen 2000 en 2006 steeg van 16,2% tot 
18,1%, is het percentage werknemers met een overeenkomst van beperkte duur gestegen van 
12,3% tot 14,4%. En wat nog belangrijker is, het percentage onvrijwillig tot stand gekomen 
overeenkomsten met een bepaalde looptijd is in de EU tussen 2000 en 2005 ook gestegen tot 
7,5% voor vrouwen en 6,7% voor mannen. In 2005 had bijna een derde van de vrouwelijke en 
mannelijke werknemers onder 30 jaar een overeenkomst met een bepaalde looptijd, en in 
ongeveer 40% van die gevallen was dat onvrijwillig. Bovendien wijzen EUROSTAT-
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ramingen uit dat de overheidsuitgaven voor maatregelen in het kader van een actief 
arbeidsmarktbeleid de afgelopen paar jaar iets zijn gedaald: voor de EU-15 van 0,701% van 
het BBP in 2003 tot 0,64% in 2004 en 0,544% in 2005, en voor de gehele EU van 0,62% in 
2004 tot 0,525% in 2005. Uit deze cijfers blijkt dat de lidstaten momenteel niet toewerken 
naar een evenwichtige "flexizekerheidsaanpak".

De rapporteur sluit zich van harte aan bij het verzoek van de voorjaarszitting van de Europese 
Raad van 2007 dat de gemeenschappelijke sociale doelstellingen van de lidstaten in het kader 
van de Lissabonagenda beter in aanmerking moeten worden genomen ter waarborging van de 
blijvende steun van de burgers van de Unie voor de Europese integratie. Op die 
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad werd tevens met nadruk gewezen op de 
noodzaak armoede en sociale uitsluiting, en met name armoede onder kinderen, te bestrijden 
en alle kinderen gelijke kansen te geven teneinde de sociale cohesie te versterken. Omdat de 
huidige Lissabonstrategie wat de sociale integratie betreft geen resultaten oplevert, stelt de 
rapporteur voor de huidige Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid te heroriënteren 
en er een strategie van te maken op basis van groei, werkgelegenheid en integratie. In dit 
verband zou zij willen wijzen op de toezegging van de Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 
die bij de vaststelling van de hernieuwde EU-strategie voor duurzame ontwikkeling 
verklaarde gebruik te zullen maken van synergieën tussen de Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid en de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling. In deze twee strategieën 
wordt onderkend dat economische, sociale en milieudoelstellingen elkaar kunnen versterken 
en gezamenlijk verder moeten worden verwezenlijkt. Een van de belangrijkste uitdagingen 
van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling is de totstandkoming van een op sociale 
integratie gerichte samenleving in het kader waarvan operationele doelstellingen en 
streefcijfers worden aangereikt ter vermindering van het aantal personen dat wordt bedreigd 
door armoede en sociale uitsluiting, ten einde de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen, 
oudere werknemers en migranten aanzienlijk te verhogen en de werkgelegenheid voor 
jongeren te bevorderen. In overeenstemming met de hernieuwde EU-strategie voor duurzame 
ontwikkeling en de conclusies van de Raad van 2007 over de Lissabonagenda is de rapporteur 
van mening dat het van wezenlijk belang is om de vaststelling van gemeenschappelijke 
sociale normen op EU-niveau alsmede een betere tenuitvoerlegging van de bestaande te 
bevorderen, meer werk te maken van de aanpak van het probleem van armoede onder 
werkenden, en een verband te leggen tussen enerzijds de geïntegreerde richtsnoeren en 
anderzijds de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale integratie. De 
introductie van nieuwe verbintenissen in de richtsnoeren biedt mogelijkheden voor 
versterking van de sociale dimensie van de hernieuwde Lissabonstrategie.  

Om te verzekeren dat de hernieuwde Lissabonstrategie niet alleen meer arbeidsplaatsen 
oplevert, maar ook betere arbeidsplaatsen, wordt in dit verslag met nadruk aanbevolen om een 
evenwichtige "flexizekerheidsaanpak" op te nemen in de werkgelegenheidsrichtsnoeren zelf. 
Dit verslag bouwt voort op het verslag van het Europees Parlement dat is opgesteld door Ole 
Christensen en door de plenaire vergadering op 29 november 2007 is aangenomen, en waarin 
aan de Europese Raad werd voorgesteld zijn goedkeuring te hechten aan een evenwichtige 
reeks van gemeenschappelijke beginselen op basis van de totstandkoming van kwalitatief 
hoogstaande werkgelegenheid en versterking van de waarden van het Europees sociaal model. 
Ook zijn de conclusies van de EPSCO-Raad van 5-6 december 2007 in aanmerking genomen 
waarin een aantal gemeenschappelijke beginselen inzake flexizekerheid werden vastgesteld. 
Overeenkomstig de aanbevelingen van de sociale partners en het verslag van het Europees 
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Parlement onderkende de Raad uitdrukkelijk het belang van een solide, geïntegreerde en 
evenwichtige "flexizekerheidsaanpak". Ook is de rapporteur ingenomen met het feit dat de 
EPSCO-Raad de Commissie verzocht de nodige stappen te ondernemen ter waarborging van 
gunstige voorwaarden voor een evenwichtige tenuitvoerlegging van de flexizekerheidsaanpak 
door de lidstaten, en in nauwe samenwerking met de Europese sociale partners een van 
overheidswege gesteund initiatief te lanceren ter bevordering van het onderschrijven van de 
beginselen door de relevante belanghebbenden op de arbeidsmarkt, en burgers meer bewust te 
maken van flexizekerheid, de onderbouwing, de belangrijkste elementen en de gevolgen 
daarvan.

De rapporteur zou met nadruk willen wijzen op het cruciale belang van partnerschappen 
tussen overheden op plaatselijk, regionaal en nationaal niveau, nationale parlementen, sociale 
partners en het maatschappelijk middenveld bij de tenuitvoerlegging van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren. Een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden zal 
leiden tot een verbetering van de resultaten van de werkgelegenheidsstrategie en bevordering 
van het publieke debat. 

De rapporteur spreekt haar teleurstelling uit over het feit dat het communautaire 
Lissabonprogramma 2008-2010 slechts beperkte concrete toezeggingen op sociaal gebied 
bevat. Daarom dringt zij er bij de Commissie op aan voor medio 2008 haar goedkeuring te 
hechten aan een ambitieuze hernieuwde Sociale Agenda die een integrerend en belangrijk 
onderdeel uitmaakt van de Lissabonstrategie. De hernieuwde sociale agenda moet niet alleen 
betrekking hebben op onderwijs, migratie en demografische ontwikkelingen en een bijdrage 
leveren aan de oplossing van het tekort aan vaardigheden, maar dient ook duidelijke 
verbintenissen te bevatten betreffende versterking van het Europese Sociaal Acquis ter 
verbetering van de kwaliteit van de werkgelegenheid en ter bestrijding van sociale uitsluiting, 
discriminatie en armoede.  

Gezien het bovenstaande concludeert de rapporteur dat de huidige 
werkgelegenheidsrichtsnoeren niet volledig hoeven te worden herzien, maar veeleer op zeer 
specifieke punten moeten worden gewijzigd. Hoewel zij het eens is met de wijzigingen van de 
Commissie in de toelichtingen bij de werkgelegenheidsrichtsnoeren, dringt de rapporteur 
tevens aan op herziening van de richtsnoeren zelf ten einde de veranderingen die nodig zijn 
meer zichtbaar te maken. De voorgestelde lijst van wijzigingen van de 
werkgelegenheidsrichtsnoeren heeft met name betrekking op versterking van de sociale 
dimensie van de Lissabonstrategie (en de zichtbaarheid daarvan), op de kwaliteit van de 
werkgelegenheid in de richtsnoeren door de invoering van een evenwichtige 
flexizekerheidsaanpak en de introductie van een gedeelte betreffende actieve integratie. De 
rapporteur juicht het toe dat de Commissie de doelstellingen en ijkpunten in het kader van de 
Europese Werkgelegenheidsstrategie opneemt in de toelichtende teksten. Om redenen van 
zichtbaarheid stelt zij echter voor dat deze doelstellingen en ijkpunten ook als bijlage bij de 
richtsnoeren gehandhaafd blijven.
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