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TOELICHTING 

Volgens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie moeten de lidstaten hun 

economisch beleid en de bevordering van de werkgelegenheid beschouwen als 

aangelegenheden van gemeenschappelijk belang en hun maatregelen op deze gebieden in het 

kader van de Raad coördineren. In het Verdrag is bepaald dat de Raad richtsnoeren inzake 

werkgelegenheid (artikel 148) moet opstellen; daarbij wordt erop gewezen dat deze 

verenigbaar moeten zijn met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (artikel 121).  

De globale richtsnoeren voor het economisch beleid blijven langere tijd geldig, maar de 

richtsnoeren inzake werkgelegenheid moeten jaarlijks worden vastgesteld. De richtsnoeren 

werden in 2010 voor het eerst gezamenlijk aangenomen ("geïntegreerd pakket"), als basis 

voor de Europa 2020-strategie. De geïntegreerde richtsnoeren zijn tot 2014 stabiel gebleven. 

In 2015 zijn herziene geïntegreerde richtsnoeren aangenomen. In de richtsnoeren is, naast het 

kader voor de reikwijdte en richting van de beleidscoördinatie in de lidstaten, ook de basis 

vastgelegd voor de landspecifieke aanbevelingen op de respectieve beleidsgebieden.   

De huidige reeks "geïntegreerde richtsnoeren" vormt de basis voor de Europa 2020-strategie 

in het kader van de aanpak voor het economische beleid die is opgebouwd rond investeringen, 

structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid. Binnen dit kader moeten de 

geïntegreerde richtsnoeren de verwezenlijking van slimme, duurzame en inclusieve groei en 

de doelstellingen van het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid 

ondersteunen. 

De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten worden gepresenteerd als 

een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de 

lidstaten – Deel II van de geïntegreerde richtsnoeren. De herziene richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten zijn gewijzigd om de tekst af te stemmen op de 

beginselen van de Europese pijler van sociale rechten, met het oog op het verbeteren van het 

concurrentievermogen van Europa en om Europa een betere plaats te maken om te investeren, 

om banen te scheppen en de sociale cohesie te bevorderen.  

De herziene "geïntegreerde richtsnoeren" zijn: 

 

Richtsnoer 5:  de vraag naar arbeid stimuleren 

Richtsnoer 6:  het arbeidsaanbod verbeteren: toegang tot de arbeidsmarkt, vaardigheden en 

competenties 

Richtsnoer 7:  de werking van de arbeidsmarkten en de doeltreffendheid van de sociale 

dialoog verbeteren 

Richtsnoer 8:  gelijke kansen voor iedereen bevorderen, sociale inclusie stimuleren en 

armoede bestrijden  
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2017/0305 (NLE) 

Voorstel voor een 

BESLUIT VAN DE RAAD 

betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,  

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 148, 

lid 2,  

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,  

Gezien het advies van het Europees Parlement,  

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,  

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s,  

Gezien het advies van het Comité voor de werkgelegenheid,  

Overwegende hetgeen volgt:  

1) De lidstaten en de Unie moeten bouwen aan een gecoördineerde strategie voor 

werkgelegenheid, met name ter bevordering van een competente, geschoolde en 

flexibele beroepsbevolking, en van arbeidsmarkten die snel inspelen op economische 

veranderingen, teneinde de doelstellingen inzake volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang van artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie te bereiken. 

Rekening houdend met nationale gebruiken op het gebied van de 

verantwoordelijkheden van de sociale partners moeten de lidstaten het bevorderen van 

de werkgelegenheid als een aangelegenheid van gemeenschappelijke zorg beschouwen 

en hun maatregelen op dit gebied binnen de Raad coördineren. 

2) De Unie moet sociale uitsluiting en discriminatie bestrijden, en sociale 

rechtvaardigheid en bescherming alsook de gelijkheid van vrouwen en mannen 

bevorderen. Bij de bepaling en de uitvoering van haar beleid en optreden moet de Unie 

rekening 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 armoede en sociale uitsluiting, alsmede een hoog niveau van onderwijs 

en opleiding.  

3) Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) 

heeft de Unie beleidscoördinatie-instrumenten ontwikkeld en ingevoerd voor het 

begrotingsbeleid, macro-economisch beleid en structureel beleid. Als onderdeel van 

deze instrumenten vormen de huidige richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 

van de lidstaten samen met de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de 

lidstaten en de Unie, als bepaald in Aanbeveling (EU) 2015/1184 van de Raad, de 

geïntegreerde richtsnoeren voor de uitvoering van de Europa 2020-strategie. Zij 

moeten als leidraad dienen bij de beleidsuitvoering in de lidstaten en in de Unie, en 
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brengen de onderlinge afhankelijkheid tussen de lidstaten tot uiting. De hieruit 

voortvloeiende reeks Europese en nationale gecoördineerde beleidslijnen en 

hervormingen moet een geschikte algehele mix van economisch en sociaal beleid 

vormen die positieve overloopeffecten moet teweegbrengen.  

4) De richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid zijn in overeenstemming met het 

stabiliteits- en groeipact, de bestaande wetgeving van de Europese Unie en 

verschillende EU-initiatieven, waaronder de aanbeveling van de Raad tot invoering 

van een jongerengarantie
1
, de aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van 

langdurig werklozen op de arbeidsmarkt
2
, de aanbeveling van de Raad tot invoering 

van bijscholingstrajecten
3
 en het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake 

een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerlingplaatsen
4
.  

5) In het Europees semester worden de verschillende instrumenten gecombineerd in een 

overkoepelend kader voor een geïntegreerd, multilateraal toezicht op het economisch, 

budgettair, werkgelegenheids- en sociaal beleid en wordt gestreefd naar de 

verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen, onder andere op het gebied van 

werkgelegenheid, onderwijs en armoedebestrijding, als bepaald in Besluit 

2010/707/EU van de Raad
5
. Sinds 2015 is het Europees semester voortdurend 

versterkt en gestroomlijnd, met name om de focus op werkgelegenheid en sociale 

aspecten te versterken en de dialoog met de lidstaten, de sociale partners en de 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld te bevorderen. 

6) De Europese Unie herstelt van de economische crisis en dat bevordert positieve 

arbeidsmarktontwikkelingen. Toch blijven binnen en tussen de lidstaten aanzienlijke 

uitdagingen en ongelijkheden bestaan op het vlak van economische en sociale 

prestaties. De crisis heeft laten zien dat de economieën en arbeidsmarkten van de 

lidstaten onderling nauw vervlochten zijn. De belangrijkste uitdaging van vandaag is 

ervoor te zorgen dat de Unie vooruitgang boekt in de richting van sterke, duurzame en 

inclusieve groei en het scheppen van banen. Dit vereist gecoördineerde, ambitieuze en 

doeltreffende beleidsmaatregelen op zowel Unie- als nationaal niveau, in 

overeenstemming met het VWEU en de bepalingen van de Unie betreffende 

economisch bestuur. Door zowel de vraag- als de aanbodkant te sturen, moeten deze 

beleidsmaatregelen ervoor zorgen dat investeringen worden gestimuleerd, dat opnieuw 

wordt ingezet op goed gefaseerde structurele hervormingen die de productiviteit, 

groeiprestaties, sociale cohesie en economische veerkracht bij schokken verbeteren en 

dat budgettaire verantwoordelijkheid wordt genomen, waarbij moet worden gekeken 

naar de effecten ervan op de werkgelegenheid en de samenleving. 

7) Bij arbeidsmarkthervormingen, zoals de nationale loonvormingsmechanismen, moet 

de nationale praktijk inzake sociale dialoog worden gehanteerd en moet de 

noodzakelijke gelegenheid worden geboden om sociaaleconomische vraagstukken 

uitvoerig te bekijken: de verbetering van het concurrentievermogen, het scheppen van 

banen, het beleid inzake een leven lang leren en opleiding alsook het reële inkomen.. 

8) Daarnaast moeten de lidstaten en de Unie de sociale gevolgen van de economische en 

financiële crisis aanpakken en ernaar streven een inclusieve samenleving te 

ontwikkelen waarin mensen de kans krijgen om zich voor te bereiden op 

                                                 
1 PB C 120 van 26.4.2013, blz. 1.  
2 PB C 67 van 20.2.2016, blz. 1. 
3 PB C 484 van 24.12.2016, blz. 1. 
4 COM(2017) 563 final - 2017/0244 (NLE). 
5 PB L 308 van 24.11.2010, blz. 46. 
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veranderingen en ermee om te gaan, en actief kunnen deelnemen aan de samenleving 

en de economie, zoals ook is uiteengezet in de aanbeveling van de Commissie over de 

actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten
6
. Ongelijkheid 

moet worden tegengegaan, iedereen moet kansen en mogelijkheden krijgen, en 

armoede en sociale uitsluiting (ook van kinderen) moeten worden verminderd, met 

name door ervoor te zorgen dat de arbeidsmarkten en de socialebeschermingsstelsels 

doeltreffend functioneren en door belemmeringen voor onderwijs of opleiding en 

arbeidsparticipatie weg te nemen. Met de opkomst van nieuwe economische en 

bedrijfsmodellen op de Europese werkplek veranderen ook de arbeidsverhoudingen. 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat nieuwe arbeidsverhoudingen het Europees 

sociaal model in stand houden en versterken. 

9) Na een uitgebreide en brede openbare raadpleging hebben het Europees Parlement, de 

Raad en de Commissie op 17 november 2017 de interinstitutionele afkondiging van de 

Europese pijler van sociale rechten ondertekend
7
. De pijler omvat twintig beginselen 

en rechten die moeten bijdragen tot goed werkende en billijke arbeidsmarkten en 

socialezekerheidsstelsels. Zij zijn opgebouwd rond drie categorieën: gelijke kansen en 

toegang tot de arbeidsmarkt, billijke arbeidsomstandigheden, en sociale bescherming 

en inclusie. De pijler vormt een referentiekader om de prestaties op het vlak van 

werkgelegenheid en de sociale prestaties van de lidstaten te monitoren, hervormingen 

op nationaal niveau te stimuleren en als kompas te dienen voor een hernieuwd proces 

van convergentie in Europa. Gezien de relevantie van deze beginselen voor de 

coördinatie van het structureel beleid zijn de richtsnoeren voor het 

werkgelegenheidsbeleid afgestemd op de beginselen van de Europese pijler van 

sociale rechten.  

10) De Europese pijler van sociale rechten gaat vergezeld van een sociaal scorebord om de 

uitvoering van en vooruitgang met de pijler te monitoren door trends en prestaties in 

alle EU-landen in kaart te brengen en de vooruitgang in de richting van sociaal-

economische convergentie te beoordelen. De resultaten van deze analyse zullen 

verwerkt worden in het Europees semester voor coördinatie van het economisch 

beleid.  

11) Deze geïntegreerde richtsnoeren moeten de basis vormen voor landspecifieke 

aanbevelingen die de Raad tot de lidstaten kan richten. De lidstaten moeten optimaal 

gebruikmaken van het Europees Sociaal Fonds en andere fondsen van de Unie om de 

werkgelegenheid, de sociale inclusie, onderwijs en een leven lang leren te stimuleren 

en overheidsdiensten te verbeteren. Hoewel de geïntegreerde richtsnoeren gericht zijn 

tot de lidstaten en de Unie, moeten zij worden uitgevoerd in partnerschap met alle 

nationale, regionale en lokale autoriteiten, in nauwe samenwerking met de 

parlementen, de sociale partners en de vertegenwoordigers van het maatschappelijk 

middenveld. 

12) Het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor sociale bescherming moeten 

overeenkomstig hun respectieve, op het Verdrag gebaseerde mandaten, in het oog 

houden hoe de desbetreffende beleidsonderdelen worden uitgevoerd in het licht van de 

richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid. Deze comités en andere 

voorbereidende instanties van de Raad die bij de coördinatie van het economisch en 

het sociaal beleid zijn betrokken, moeten nauw met elkaar samenwerken,  

                                                 
6 COM(2008) 639 definitief. 
7 Xxx. 
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HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:  

Artikel 1 

De in de bijlage opgenomen richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten 

worden vastgesteld. Deze richtsnoeren maken deel uit van de geïntegreerde richtsnoeren van 

Europa 2020. 

Artikel 2 

De lidstaten houden in hun werkgelegenheidsbeleid en hervormingsprogramma's, waarover in 

overeenstemming met artikel 148, lid 3, VWEU verslag wordt gedaan, rekening met de 

richtsnoeren in de bijlage.  

Artikel 3 

Dit besluit is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Brussel, 

 Voor de Raad 

 De voorzitter 


