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Europa-Parlamentets beslutning om den europæiske søjle for sociale rettigheder 

Europa-Parlamentet 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

A. der henviser til, at Kommissionen, efter at Jean-Claude Juncker i 2015 havde bemærket, 

at ”den europæiske søjle for sociale rettigheder (...) der kan tjene som ledetråd for en 

fornyet konvergens i euroområdet”1, den 8. marts 20162 udsendte en meddelelse, der 

skulle ”bane vej for den europæiske søjle for sociale rettigheder”, et initiativ, der dog 

ikke har noget retligt grundlag; 

B. der henviser til, at de løfter om velstand, vækst og beskæftigelse, der ledsagede euroens 

indførelse, ikke er blevet holdt, og at euroområdet, siden det blev oprettet, er den region 

i verden, der har oplevet den laveste vækst, og hvis borgere er hårdest ramt af krisen; 

C. der henviser til, at beskæftigelsestallene i Europa vokser med utilstrækkelig fart, og at 

arbejdsløsheden i euroområdet var på 10,1 % in 2016, 2 point mere end uden for 

euroområdet3; 

D. der henviser til, at den sociale situation i Den Europæiske Union som følge af de 

politikker, der hidtil er blevet ført, er katastrofal: 122 millioner borgere, svarende til 

24,5 % af Unionens befolkning, lever i risiko for fattigdom eller social eksklusion4, og 

næsten 10 % lider af alvorlige materielle afsavn eller lever i familier med meget lav 

beskæftigelsesgrad5; 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm?locale=FR  
2 COM(2016)0127. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-

2f43a902e2c1  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_gra

ve  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_fr.htm?locale=FR
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-2f43a902e2c1
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-2f43a902e2c1
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Social_inclusion_statistics/fr#Privation_mat.C3.A9rielle_et_privation_mat.C3.A9rielle_grave
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E. der henviser til, at Den Europæiske Union med denne metode vil indføre en fælles 

europæisk social model, der erstatter de sociale modeller, som hver stat har udviklet 

efter sine behov, til fordel for et såkaldt socialt Europa, men som i virkeligheden er en 

ødelæggende harmonisering; 

F. der henviser til, at dette forslag er ren propaganda, der forsøger at udbrede idéen om, at 

Unionen er den eneste løsning på borgernes problemer, mens det i virkeligheden er de 

europæiske politikker, der er ansvarlige for misæren; 

G. der henviser til, at det bliver stadig mere tydeligt, at Europa i realiteten bestemmer over 

de enkelte medlemsstaters sociale beskyttelse; 

H. der henviser til, at den social søjle ikke er udtænkt for at varetage borgernes interesser, 

men for endnu en gang at redde det europæiske projekt og eurozonen; 

I. der henviser til, at Den Økonomiske og Monetære Union og forsøg på at tilnærme 

medlemsstaternes økonomiske, budgetmæssige og beskæftigelsesmæssige standarder 

indbyrdes i forbindelse med det europæiske semester allerede klart har vist sig at være 

en fiasko; 

J. der henviser til, at de nuværende tiltag gør det muligt at overføre bevillinger fra sociale 

budgetter til ikke-sociale budgetter, og - i tilfælde af en alvorlig økonomisk krise - giver 

ECB mulighed for at følge en praksis med såkaldte ”helikopterpenge” i euroområdet, 

hvilket udgør en alvorlig risiko for medlemsstaternes økonomiske stabilitet; 

1. er bekymret over de europæiske borgeres situation, især borgerne i euroområdet, som i 

stadig højere grad risikerer arbejdsløshed og fattigdom som følge af den fælles valuta og 

skadelige EU-politikker; 

2. mener, at medlemsstaterne fortsat bør være de eneste initiativtagere på det sociale 

område og beskæftigelsesområdet, og at løsningen på borgernes problemer ikke kan 

findes ved, at EU indfører yderligere restriktioner, idet medlemsstaterne selv bedst er i 

stand til at opfylde deres borgeres forventninger, herunder navnlig på det sociale og 

økonomiske område, i overensstemmelse med deres egen kultur og særlige 

problematikker; 

3. mener, at medlemsstaterne som de eneste er i stand til at gennemføre de udgifter, der er 

nødvendige for at garantere borgerne, at der vedtages socialt ansvarlige politikker, og 

sikre kontinuiteten af de offentlige tjenesteydelser, der er nødvendige for at imødegå 

følgerne af krisen gennem bestræbelser på at skabe vækst og job, til trods for at de er 

blevet sat på prøve af EU’s stramnings- og migrationspolitikker; 

4. understreger, at medlemsstaterne for at opnå økonomisk og social genopretning skal 

være i stand til at investere i økonomisk genoplivning, understøttelse af deres SMV’er 

og jobskabelse; 

5. beklager, at Kommissionen tillægger medlemsstaterne ansvaret for forværringen af de 

økonomiske og sociale forhold i euroområdet og Unionen som helhed, i stedet for at 

anerkende, at Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) har spillet fallit med sine 
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budgetstramninger og sine politiske valg; 

6. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 

medlemsstaternes parlamenter. 

Or. fr 

 

 


