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Hoewel er tekenen van licht herstel zichtbaar zijn, is de economische crisis nog niet voorbij. 

De belangrijkste en meest urgente uitdaging van vandaag is nog steeds het creëren van 

banen voor de miljoenen werklozen in Europa. Onze focus moet daarom liggen op het 

scheppen van werkgelegenheid. Het creëren van volledige werkgelegenheid moet in het 

centrum van het Europese economische beleid liggen. 

 

De weerzinwekkende realiteit van vandaag de dag is dat er ongeveer 27 miljoen mensen in 

de Europese Unie werkloos zijn. De jeugdwerkloosheid bedraagt gemiddeld bijna 25 procent; 

in Griekenland en Spanje zelfs meer dan 50 procent. Bovendien leven tal van mensen iedere 

dag in grote onzekerheid over hun baan. Verder neemt de ongelijkheid toe, verslechtert de 

levensstandaard van veel mensen en zijn de reële lonen in de afgelopen tien jaar gedaald. 

 

Hoge werkloosheid, grote ongelijkheid en slechte levensomstandigheden zijn net zo’n grote 

bedreiging voor de Europese Unie als de uit het lood geslagen overheidsfinanciën. Ze 

brengen allemaal de fundamentele doelstellingen van het Europese project in gevaar: het 

verbeteren van zowel de sociale als de economische omstandigheden voor alle mensen in 

Europa. We moeten het evenwicht tussen volledige werkgelegenheid en solide 

overheidsfinanciën zien te herstellen. 

 

Mensen weer aan het werk krijgen en de hoge werkloosheid terugdringen is de meest 

urgente uitdaging voor de Europese Unie. Hieronder zes maatregelen ter bestrijding van de 

massale werkloosheid. 

 

1. Werkloosheidsnorm van 5% 

Om de balans tussen volledige werkgelegenheid en solide overheidsfinanciën te herstellen 

roepen we een werkloosheidsnorm in het leven. Lidstaten en de EU moeten 5% 

werkloosheid als maximum stellen. Beleid om dit te realiseren kan variëren van 

investeringsprogramma's, bijvoorbeeld publieke investeringen die noodzakelijk zijn voor 

economische groei en het welzijn van toekomstige generaties, tot structurele hervormingen. 

Lidstaten moeten een evenwicht vinden tussen een gezonde ‘inclusieve arbeidsmarkt’ en 

een solide financiële positie. 

 

2. Groter budget voor bestrijding jeugdwerkloosheid  

Omdat het gevaar bestaat dat er een verloren generatie ontstaat, moet de 

jeugdwerkloosheid zo spoedig mogelijk worden aangepakt. We willen zorgen voor meer 

kansen op de arbeidsmarkt. Daarom willen wij hier meer geld voor vrijmaken tijdens de 

volgende begrotingsherziening in 2016: van € 6 miljard naar € 21 miljard. Door dit te doen 

zullen we in staat zijn meer werkloze jongeren aan het werk te helpen. 

 

3. Aanspreken van EIB-geld voor werkloosheidsbestrijding 



De EIB (Europese Investeringsbank)-middelen moeten worden verhoogd om banengroei te 

faciliteren. Meer EIB-fondsen moeten worden aangewend om banen, werkervarings- en 

stageplaatsen te creëren. Ook moeten ze meer worden gericht op kleine- en middelgrote 

ondernemingen door te focussen op duurzame innovatie, werkgelegenheid en groene 

technologieën. Het EIB-kapitaal hoeft slechts te worden verdubbeld om een sneeuwbaleffect 

in investeringen te bewerkstelligen.  

 

4. Verbeteren van EURES 

EURES, de Europese vacaturebank, moet worden verbeterd zodat het functioneert als het 

hoort: jongeren helpen vacatures in te vullen in de hele EU in sectoren waar er een tekort is 

aan arbeidskrachten. Een overschot aan werknemers in één land en een overschot aan 

vacatures in een ander land kunnen elkaar complementeren. EURES moet worden 

gepromoot en verbeterd, zodat de jeugd vertrouwd raakt met de database. Alleen dan is het 

voor hen mogelijk om te profiteren van het platform. 

 

5. Groene investeringen 

Een investeringsprogramma in energie-efficiëntie, duurzame energie en de recycle-industrie, 

dat loopt van 2014 tot en met 2020, kan banen op alle niveaus creëren. De maakindustrie 

moet zich gaan richten op duurzame innovatie. De focus moet worden veranderd van oud 

beleid, zoals landbouw, naar nieuw beleid, zoals innovatie, onderzoek, onderwijs, 

duurzaamheid en ondernemerschap. Hiermee worden economische groei en 

werkgelegenheid gegenereerd. 

 

6. Gelijke positie voor de ministers van Sociale Zaken en de ministers van Financiën 

Om het evenwicht tussen volledige werkgelegenheid en solide overheidsfinanciën te 

herstellen moeten de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gelijkwaardig worden 

aan de ministers van Financiën. Beslissingen moeten niet alleen op financiële, maar ook op 

sociaaleconomische doelstellingen worden gebaseerd. Zowel werknemers- als 

werkgeversorganisaties moeten een grotere rol spelen in de Europese aanpak. 

 


