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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

A. der henviser til, at arbejdsløsheden i euroområdet steg med 1,4 % i 2016; der henviser til, 

at arbejdsløsheden i marts 2017 var på 9,5 %, hvilket er et fald fra 10,2 % i marts 2016; 

der henviser til, at arbejdsløshedstallene trods den seneste fremgang endnu ikke er vendt 

tilbage til niveauet før krisen;  

B. der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen steg med 1,2 % i 2016 i EU-28, og at 234,2 

millioner personer var i beskæftigelse i det første kvartal af 2017, hvilket er det højeste 

antal, der nogensinde er registreret1; der henviser til, at det betydelige antal nyoprettede 

stillinger i tilknytning til den økonomiske vækst imidlertid skjuler udfordringer, såsom en 

ufuldstændig afspadsering af arbejdstimer og en beskeden produktivitetsvækst; der 

henviser til, at hvis dette fortsætter, kan disse faktorer sætte de langsigtede vækstudsigter 

og den sociale samhørighed i EU yderligere under pres2; 

C. der henviser til, at beskæftigelsesfrekvenserne generelt er lavere blandt kvinder: i 2015 

var beskæftigelsesfrekvensen for mænd i alderen 20-64 år på 75,9 % i EU-28, mens den 

for kvinder lå på 64,3 %; 

D. der henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden i euroområdet i marts 2017 var på 19,4 %, 

hvilket er et fald fra 21,3 % i marts 2016; der henviser til, at ungdomsarbejdsløsheden 

stadig er uacceptabelt høj; der henviser til, at andelen af NEET'er i 2015 fortsat var høj og 

udgjorde 14,8 % af de 15-29-årige, dvs. 14 millioner mennesker; der henviser til, at 

NEET'er anslås at koste EU 153 mia. EUR (1,21 % af dets BNP) om året i ydelser og 

mistede indtægter og skatter3, mens de samlede anslåede omkostninger ved etablering af 

ungdomsgarantien i euroområdet er 21 mia. EUR om året eller 0,22 % af BNP; der 

henviser til, at der for øjeblikket er afsat 1 mia. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, 

som skal suppleres af 1 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond for perioden 2017-

2020; 

E. der henviser til, at selv om langtidsledigheden i EU-28 er faldet fra 5 % i 2014 til 4 % i 

2016, er den fortsat et problem, idet den tegner sig for næsten halvdelen af den samlede 

arbejdsløshed; bemærker med bekymring, at den meget langvarige arbejdsløshed på 

2,5 % i 2016 stadig er 1 % højere end i 2008; der henviser til, at der er store forskelle 

mellem medlemsstaterne; 

F. der henviser til, at andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder og arbejdsstyrken i 

mange medlemsstater fortsætter med at falde, navnlig som følge af lave fødselsrater; der 

henviser til, at kvinders beskæftigelsesegnethed samt den fortsatte tilstrømning af 

migranter, flygtninge og asylansøgere giver medlemsstaterne muligheder for at klare 

dette problem og øge arbejdsstyrken i EU; 

                                                 
1 Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017, s. 11. 
2 Ibid, s. 46. 
3 Eurofounds rapport om ungdomsarbejdsløshed. 
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G. der henviser til, at et af de fem Europa 2020-mål tager sigte på at bringe mindst 20 

millioner mennesker uden for risiko for fattigdom og social udstødelse; der henviser til, at 

fattigdommen er faldende, idet 4,8 millioner mennesker er mindre udsat for risiko for 

fattigdom og social udstødelse i 2015 end i 2012; der henviser til, at dette tal for 2015 

stadig overstiger tallet for 2008 med 1,6 mio. EUR; der henviser til, at 32,2 millioner 

mennesker med handicap var truet af fattigdom og social udstødelse i EU i 2012; der 

henviser til, at 26,5 millioner børn i EU-28 var truet af fattigdom og social udstødelse i 

2013; der henviser til, at andelen af mennesker, der er truet af fattigdom eller social 

udstødelse, fortsat er uacceptabelt høj, nemlig 23,7 %, og at tallene fortsat er meget høje i 

nogle medlemsstater; der desuden henviser til, at energifattigdommen stadig er så høj, at 

det for 11 % af EU's befolkning fører til en cyklus med økonomiske ulemper; 

H. der henviser til, at væksten i de fleste medlemsstater fortsat er lav, og at EU's vækstrate 

for 2016 endda er faldet og har stabiliseret sig på 2 % (mens den globale vækst (undtagen 

EU) forventes at stige til 3,7 % i år og 3,9 % i 2018 fra 3,2 % i 2016) trods positive 

midlertidige faktorer som lave oliepriser, lav rente på kreditter og utraditionelle 

pengepolitikker, hvilket derfor viser, at EU kan gøre mere for at sætte skub i den 

økonomiske og sociale genopretning for at gøre den mere bæredygtig på mellemlang sigt; 

I. der henviser til, at det er afgørende, som Kommissionen har oplyst1, at opnå en mere 

inkluderende, robust og bæredygtig vækst for at styrke konvergensen mellem landene og 

EU; 

J. der henviser til, at arbejdsmarkedssituationen og resultaterne viser betydelige forskelle 

mellem medlemsstaterne, selv om disse forskelle mindskes; 

K. der henviser til, at de økonomiske politikker i euroområdet også i høj grad påvirker 

økonomien i andre medlemsstater; 

L. der henviser til, at den stadig mere grænseoverskridende skatteunddragelse og korruption 

påvirker alle medlemsstater og undergraver EU's økonomiske resultater, 

retsstatsprincippet og de demokratiske institutioners troværdighed; 

M. der henviser til, at nye former for ansættelse og arbejde bliver stadig mere udbredt med 

den digitale revolution af arbejdsmarkedet; 

N. der henviser til, at investeringer i både privat og offentligt regi er et vigtigt redskab til at 

øge samhørigheden og realøkonomisk vækst samt produktiviteten og den globale 

konkurrenceevne; 

1. er af den opfattelse, at det er nødvendigt med en yderligere indsats for at opnå en balance 

mellem de økonomiske og sociale dimensioner i processen med det europæiske semester 

og fremme socialt og økonomisk afbalancerede strukturreformer, der mindsker 

ulighederne og fremmer anstændige arbejdspladser, som fører til kvalitetsbeskæftigelse, 

bæredygtig vækst og sociale investeringer; støtter brugen af den sociale resultattavle 

inden for rammerne af det europæiske semester; opfordrer til, at der fokuseres mere på de 

                                                 
1 Kommissionens pressemeddelelse af 22. maj 2017 om forårspakken for det europæiske semester 2017: 

Kommissionen udsteder landespecifikke henstillinger. 
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strukturelle ubalancer på arbejdsmarkedet i de landespecifikke henstillinger; 

2. gentager opfordringen til, at de tre nye, overordnede beskæftigelsesmæssige indikatorer 

placeres på lige fod med de eksisterende økonomiske indikatorer, således at der sikres en 

bedre vurdering af interne ubalancer og opnås en øget effektivitet af strukturreformer; 

foreslår at indføre en ikkestraffende procedure for sociale ubalancer i udformningen af de 

landespecifikke henstillinger for at forhindre et kapløb mod bunden for sociale 

standarder, og at denne procedure skal bygge på en effektiv udnyttelse af de sociale og 

beskæftigelsesmæssige indikatorer i den makroøkonomiske overvågning; bemærker, at 

uligheden er øget i omkring ti medlemsstater og er en af de største socioøkonomiske 

udfordringer i EU1; 

3. fremhæver, at økonomisk og socialt ansvarlige reformer skal være baseret på solidaritet, 

integration og social retfærdighed; understreger, at reformer også bør tage hensyn til 

fortsat støtte til social og økonomisk genopretning, skabe kvalitetsjob, fremme social og 

territorial samhørighed, beskytte sårbare grupper og forbedre levestandarden for alle 

borgere; 

4. mener, at det europæiske semester bør bidrage til at løse ikke kun eksisterende 

udfordringer, men også nye samfundsmæssige udfordringer med henblik på at sikre større 

økonomisk effektivitet kombineret med et mere socialt samhørigt EU; anerkender i denne 

forbindelse behovet for en vurdering af de sociale konsekvenser af EU's politikker; 

5. opfordrer Kommissionen til at sikre tilstrækkelig finansiering til at bekæmpe 

ungdomsarbejdsløsheden, som er uacceptabelt høj i EU, og videreføre 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet frem til udløbet af den nuværende flerårige finansielle 

ramme (FFR), samtidig med at den forbedrer dets funktion og gennemførelse og tager 

hensyn til de seneste resultater i Revisionsrettens særberetning om ungdomsbeskæftigelse 

og anvendelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; opfordrer medlemsstaterne til at 

gennemføre anbefalingerne fra Den Europæiske Revisionsret og til at sikre, at 

ungdomsgarantien er fuldt tilgængelig; beklager budgetoverførslerne fra Den Europæiske 

Socialfond (ESF), herunder ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, til det europæiske 

solidaritetskorps, som i stedet bør finansieres af alle de finansielle midler til rådighed 

under den eksisterende FFR-forordning; understreger behovet for en kvalitativ og 

kvantitativ vurdering af de skabte job; understreger, at EU's midler ikke bør anvendes til 

at erstatte nationale sociale velfærdsydelser; 

6. understreger, at gennemførelsen af ungdomsgarantien bør styrkes på nationalt, regionalt 

og lokalt plan, og fremhæver dens betydning for overgangen fra skole til arbejde; 

påpeger, at der skal rettes særlig opmærksomhed mod unge kvinder og piger, som kan 

opleve kønsrelaterede barrierer, der forhindrer dem i at få tilbudt job af høj kvalitet, 

fortsat uddannelse, lærlingeuddannelse eller praktikophold; understreger behovet for at 

sikre, at ungdomsgarantien når ud til unge, som er udsat for flere former for udstødelse og 

ekstrem fattigdom; 

7. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre de forslag, der er indeholdt i Rådets 

                                                 
1 Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017, s. 47. 
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henstilling af 15. februar 2016 om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet1; 

8. mener, at anvendelsesområdet for og effektiviteten af aktive og bæredygtige 

arbejdsmarkedspolitikker bør øges med behørig og tilstrækkelig finansiering med fokus 

på miljø-, arbejdsgiver-, arbejdstager-, sundheds- og forbrugerbeskyttelse; mener, at 

fænomenet med fattigdom blandt personer i arbejde skal behandles; understreger 

betydningen af at øge offentlige investeringer og fremme den private sektors engagement 

i den økonomiske og sociale udvikling; 

9. beklager, at Kommissionen har forbigået den sociale økonomi i sine 

vurderinger/henstillinger; understreger, at denne sektor omfatter to millioner 

virksomheder med over 14 mio. ansatte, som bidrager til opnåelsen af 2020-målene; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at anerkende sociale 

virksomheder og højne deres profil gennem en europæisk handlingsplan for 

socialøkonomien; mener, at den manglende anerkendelse har en negativ indvirkning på 

adgangen til finansiering; anmoder Kommissionen om at fremlægge et forslag til en 

europæisk statut for foreninger, fonde og gensidige selskaber; 

10. minder om behovet for at støtte og styrke den sociale dialog, de kollektive forhandlinger 

og arbejdstagernes stilling i lønfastsættelsessystemerne, som spiller en afgørende rolle 

med hensyn til at opnå arbejdsforhold af høj kvalitet; understreger, at arbejdsretten og 

høje sociale standarder spiller en afgørende rolle i forbindelse med den sociale 

markedsøkonomi, indkomststøtte og tilskyndelse til investeringer i kapacitet; 

understreger, at EU-retten skal respektere fagforeningsrettighederne og -frihederne, 

overholde kollektive overenskomster i tråd med praksis i medlemsstaterne og sikre 

ligebehandling i beskæftigelse og erhverv; 

11. påpeger, at den europæiske økonomi ikke er kommet så meget på fode, at den kan sikre 

beskæftigelse til alle jobsøgende og arbejdsløse; understreger, at parallelt med 

jobskabelse, herunder gennem offentlige investeringer, er integration af dem, som 

befinder sig længst fra arbejdsmarkedet, gennem individuelt skræddersyede 

foranstaltninger til fordel for den enkelte med til at stabilisere sociale sikringsordninger 

og støtte økonomien; 

12. opfordrer Kommissionen til at bygge videre på Europa-Parlamentets beslutning ved at 

fremsætte ambitiøse forslag til en stærk europæisk søjle for sociale rettigheder og ved 

fuld gennemførelse af traktaternes sociale målsætninger med henblik på at forbedre leve- 

og arbejdsvilkårene for alle og skabe gode muligheder for alle; 

13. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at gøre alt, hvad der er muligt, for at 

mindske de administrative byrder og finansielle omkostninger for erhvervslivet, især 

mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, og til at ophæve lovgivning, 

der resulterer i overdrevent bureaukrati, og dermed fremme vækst og beskæftigelse; 

14. advarer om lønningernes faldende andel i EU, de voksende løn- og indkomstuligheder og 

den stigende fattigdom blandt personer i arbejde; minder om, at både FN's 

menneskerettighedserklæring (1948) og ILO's statut (1919) anerkender arbejdstagernes 

behov for at opnå en anstændig løn, de kan leve af, og at alle 

                                                 
1 EUT C 67 af 20.2.2016, s. 1. 
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menneskerettighedserklæringer er enige om, at denne løn bør være tilstrækkelig til at 

forsørge en familie; 

15. understreger, at arbejdstagere skal kunne forsørge sig selv og deres familier på deres løn, 

og at alle arbejdstagere i Den Europæiske Union bør modtage en løn, som de kan leve af, 

og som ikke blot dækker basale fornødenheder som mad, bolig og tøj, men også rækker 

til at dække sundhedsydelser, uddannelse, transport, fritid og visse besparelser, der kan 

hjælpe med at dække uforudsete hændelser såsom sygdom og ulykker; understreger, at 

dette er den rimelige levestandard, som arbejdstagere og deres familier i EU bør opnå 

med en anstændig løn; 

16. anmoder Kommissionen om at undersøge, hvordan det kan indkredses, hvad en 

anstændig løn bør omfatte, og hvordan den bør udregnes, med henblik på etablering af et 

referenceværktøj for arbejdsmarkedets parter og på at bidrage til at udveksle bedste 

praksis i denne henseende; 

17 minder om, at anstændige lønninger er vigtige, ikke kun med hensyn til social 

samhørighed, men også for at bevare en stærk økonomi og en produktiv arbejdsstyrke; 

opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre foranstaltninger til at 

forbedre jobkvaliteten og mindske lønforskelle; 

18. påpeger, at der altid er behov for koordination på europæisk plan af forvaltningen af 

sociale sikringsordninger, som medlemsstaterne er ansvarlige for; understreger det bør 

have absolut prioritet at sikre de sociale sikringsordningers bæredygtighed og 

retfærdighed, hvilket er et af de bærende elementer i den europæiske sociale model; 

understreger, at tilstrækkelige, bæredygtige pensioner er en universel ret; opfordrer 

medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige og bæredygtige pensioner i lyset af de fortsatte 

demografiske ændringer; understreger vigtigheden af, at pensionssystemer tilvejebringer 

en tilstrækkelig pensionsindkomst, som ligger over fattigdomsgrænsen, og som giver 

pensionisterne mulighed for at opretholde en anstændig levestandard; mener, at den 

bedste måde at sikre bæredygtige, sikre og tilstrækkelige pensioner til kvinder og mænd 

er at øge den samlede beskæftigelsesfrekvens og antallet af kvalitetsjob blandt alle 

aldersgrupper og forbedre arbejds- og beskæftigelsesforhold; påpeger, at kønsbestemte 

pensionsforskelle fortsat er betydelige og har negative sociale og økonomiske 

konsekvenser; fremhæver i denne forbindelse betydningen af kvinders integration på 

arbejdsmarkedet og andre passende foranstaltninger for at bekæmpe løngabet mellem 

mænd og kvinder og fattigdom i alderdommen; mener, at reformer af pensionssystemer 

og -alder navnlig bør afspejle tendenser på arbejdsmarkedet, fødselshyppighed, 

sundhedsmæssig situation, indkomst- og formueforhold, arbejdsforhold og den samlede 

forsørgerkvote; 

19. mener, at disse reformer også skal tage hensyn til situationen for millioner af 

arbejdstagere i Europa, navnlig kvinder, unge og selvstændige, der lider under usikre 

ansættelsesforhold, perioder med ufrivillig arbejdsløshed og nedsat arbejdstid; 

20. opfordrer Kommissionen til fortsat at lægge særlig vægt på en forbedring af 

børnepasningsmulighederne og fleksible arbejdstidsordninger, ældre mænds og kvinders 

behov og andre afhængige personer for så vidt angår langtidspleje; 

21. beklager de fortsatte kønsbetingede løn- og pensionsforskelle; opfordrer EU og 



 

PE606.272v02-00 8/13 AD\1134664DA.docx 

DA 

medlemsstaterne til i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og 

ligestillingsorganisationerne at udarbejde og gennemføre en politik, som skal fjerne de 

kønsrelaterede løn- og pensionsforskelle; opfordrer medlemsstaterne til regelmæssigt at 

foretage en kortlægning af lønsituationen som et supplement til denne indsats; 

22. understreger, at utilstrækkelige og dårligt målrettede investeringer i udvikling af 

færdigheder og livslang læring, navnlig digitale færdigheder og programmering samt 

andre kvalifikationer, der er behov for i sektorer i vækst, f.eks. den grønne økonomi, kan 

underminere EU's konkurrenceevne; opfordrer medlemsstaterne til at sikre en bedre 

udveksling af viden, bedste praksis og samarbejde på EU-plan med henblik på at bidrage 

til at fremme kvalifikationsudvikling gennem opdatering af kvalifikationer og dertil 

svarende uddannelse, læseplaner og uddannelsesprogrammer; bemærker betydningen af 

færdigheder og kompetencer, der er erhvervet i ikke-formelle og uformelle 

læringsmiljøer; understreger derfor, at det er vigtigt at skabe et valideringssystem for 

ikke-formel og uformel viden, især den, der erhverves gennem frivillige aktiviteter; 

23. er af den opfattelse, at bedre matchning af færdigheder og bedre gensidig anerkendelse af 

kvalifikationer er nødvendig for at håndtere manglen på kvalificeret arbejdskraft og 

fejltilpasning; understreger den rolle, som erhvervsrettet grund-, efter- og 

videreuddannelse kan spille i denne henseende; opfordrer Kommissionen til at udvikle et 

paneuropæisk redskab til forudsigelse af færdighedsbehov, herunder de kvalifikationer, 

der er nødvendige i sektorer i vækst; mener, at alle arbejdsmarkedsaktører for at foregribe 

kommende kvalifikationsbehov skal være tæt inddraget på alle niveauer; 

24. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indføre alle passende mekanismer til øget 

mobilitet blandt unge, herunder lærlingeuddannelser; opfordrer medlemsstaterne til at 

støtte lærlingeuddannelser og til fuldt ud at udnytte de Erasmus+-midler, der står til 

rådighed for lærlinge, med henblik på at sikre kvalitet og tiltrækningskraft i denne form 

for uddannelse; opfordrer til bedre gennemførelse af EURES-forordningen; fremhæver, at 

et bedre samarbejde mellem offentlige myndigheder og interessenter på lokalt niveau og 

bedre synergier mellem forskellige myndighedsniveauer vil øge programmernes 

rækkevidde og virkning; 

25. er af den opfattelse, at adgangen til og kvaliteten af uddannelser skal styrkes; minder om, 

at medlemsstaternes rolle er at sikre adgang til uddannelse og erhvervsuddannelse af høj 

kvalitet til en overkommelig pris til trods for arbejdsmarkedets behov i hele EU; 

bemærker, at der er behov for en øget indsats i mange medlemsstater for at uddanne 

arbejdsstyrken, herunder voksenuddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder; lægger 

særlig vægt på livslang læring, herunder for kvinder, da det giver mulighed for at 

erhverve nye færdigheder på et arbejdsmarked i konstant forandring; efterlyser yderligere 

øget fremme af fag inden for videnskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik 

(STEM) med fokus på piger for at afhjælpe nuværende uddannelsesmæssige stereotyper 

og bekæmpe kønsrelaterede beskæftigelses-, løn- og pensionsforskelle på længere sigt; 

26. understreger behovet for at investere i mennesker så tidligt som muligt i livet for at 

mindske ulighed og fremme social inklusion i en tidlig alder; opfordrer derfor til adgang 

til inklusive og økonomisk overkommelige dagtilbud af høj kvalitet for alle børn i alle 

medlemsstater; understreger desuden behovet for at bekæmpe stereotyper fra en ung alder 

i skolen ved at fremme ligestilling mellem kønnene på alle uddannelsesniveauer; 
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opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i fuld udstrækning at gennemføre 

henstillingen om investering i børn og til at følge udviklingen nøje; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle og indføre initiativer som f.eks. en 

børnegaranti, der sætter børn i centrum for eksisterende 

fattigdomsbekæmpelsespolitikker; 

27. understreger, at fremkomsten af kunstig intelligens skaber dybtgående forandringer på det 

fremtidige arbejdsmarked; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at udvikle 

instrumenter og samarbejdsinitiativer med deltagelse af arbejdsmarkedets parter for at 

forbedre kvalifikationerne i denne sektor ved hjælp af foreløbig, indledende og løbende 

uddannelse; 

28. opfordrer til i dette øjemed og også som et middel til at opnå balance mellem familieliv 

og arbejdsliv, at det overvejes at indføre flexicurityordninger, herunder telearbejde og 

flekstid, i samråd med arbejdsmarkedets parter; 

29. fremhæver betydningen af investeringer i menneskelig kapital, som er en drivende kraft 

bag udvikling, konkurrenceevne og vækst; 

30. understreger, at en bedre balance mellem arbejds- og privatliv og forbedret ligestilling er 

af afgørende betydning for at tilskynde kvinder til at komme ud på arbejdsmarkedet; 

understreger, at nøglen til en styrkelse af kvindernes økonomiske selvstændiggørelse er 

en omstrukturering og tilpasning af arbejdsmarkedet og velfærdsordningerne, som tager 

hensyn til kvindernes livscyklus; 

31. bifalder forslaget til et direktiv om balance mellem arbejdsliv og privatliv og anser det for 

at være et første positivt skridt fremad mod sikring af balance mellem arbejdsliv og 

privatliv for både mænd og kvinder, der varetager pasning af deres børn og andre 

omsorgskrævende personer, samt mod øget deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet; 

beklager imidlertid, at der ikke er gjort nogen fremskridt, for så vidt angår barselsorlov; 

insisterer dog på, at sikring af passende aflønning og en stærk social sikring og 

beskyttelse er centrale for at nå disse mål; 

32. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle mentalitetsændrende 

politikker og investere i bevidstgørelseskampagner for at fjerne kønsstereotyper og 

fremme en mere ligelig fordeling af omsorgs- og husarbejde og bl.a. fokusere på mænds 

ret til og behov for at påtage sig omsorgsforpligtelser uden at blive stigmatiseret eller 

straffet; 

33. opfordrer medlemsstaterne til at indføre en proaktiv politik og foretage de nødvendige 

investeringer, som er skræddersyet og udformet til at støtte kvinder og mænd, der starter 

på, vender tilbage til, forbliver eller bliver forfremmet på arbejdsmarkedet efter perioder 

med familie- eller plejeorlov, med at finde stabil beskæftigelse af høj kvalitet i 

overensstemmelse med artikel 27 i den europæiske socialpagt; understreger navnlig 

nødvendigheden af at sikre: tilbagevenden til den samme eller en tilsvarende stilling, 

beskyttelse mod afskedigelse og mindre gunstig behandling som følge af graviditet, ret til 

at søge eller tage orlov af familiemæssige årsager, og en beskyttelsesperiode for 

hjemvendte, således at de kan tilpasse sig deres job; gentager, at ændringer af arbejdstider 

og/eller rutiner efter tilbagevenden til arbejdet (herunder at arbejdsgiveren skal begrunde 

et afslag), og at uddannelsesophold også bør garanteres; 
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34. opfordrer medlemsstaterne til at øge beskyttelsen mod forskelsbehandling og ulovlig 

afskedigelse i forbindelse med balancen mellem arbejds- og privatliv; opfordrer i den 

forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne til at fremsætte forslag til politikker til 

forbedring af håndhævelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på 

arbejdspladsen, herunder højnelse af bevidstheden om lovfæstede rettigheder vedrørende 

ligebehandling gennem oplysningskampagner, omvendt bevisbyrde og bemyndigelse af 

nationale ligestillingsorganer til på eget initiativ formelt at efterforske ligestillingssager 

og hjælpe potentielle ofre for forskelsbehandling; 

35. mener, at fremme af kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet vil øge BNP; opfordrer 

derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke politikker og øge investeringer, 

der støtter ansættelsen af kvinder i job af høj kvalitet, navnlig i sektorer og stillinger, hvor 

kvinder er underrepræsenteret, som f.eks. inden for STEM og den grønne økonomi, og 

ledende stillinger inden for alle sektorer; 

36. understreger, at integrationen af langtidsledige gennem individuelt skræddersyede 

foranstaltninger er en afgørende faktor for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse og 

i sidste ende vil bidrage til bæredygtigheden af nationale sociale sikringsordninger; anser 

en sådan integration for nødvendig i betragtning af den sociale situation for disse borgere 

og deres behov med hensyn til tilstrækkelige indkomster, ordentlige boligforhold, 

offentlig transport, sundhedspleje og børnepasning; understreger behovet for en bedre 

overvågning på europæisk plan af de politikker, der gennemføres på nationalt plan; 

37. understreger betydningen af den fælles forståelse af nye former for beskæftigelse og 

arbejde og af at indsamle sammenlignelige data om dette spørgsmål med henblik på at 

øge effektiviteten af arbejdsmarkedslovgivningen og dermed øge beskæftigelsen og den 

bæredygtige vækst; 

38. opfordrer til fælles bestræbelser på at reducere kønsbestemte uligheder i medlemsstaterne 

og til fortsat at støtte de udarbejdede, lokalt tilpassede planer om at reducere 

kønsbestemte beskæftigelses-, løn- og pensionsforskelle gennem økonomiske politikker; 

39. opfordrer til en integreret strategi til bekæmpelse af fattigdom med henblik på at nå 

Europa 2020-strategiens mål for fattigdomsbekæmpelse; understreger den rolle, som 

medlemsstaternes minimumsindkomstordninger spiller i bestræbelserne på at mindske 

fattigdommen, især kombineret med foranstaltninger til social integration, der involverer 

modtagerne; anmoder medlemsstaterne om at arbejde hen imod en gradvis etablering af 

minimumsindkomstordninger, der ikke blot er tilstrækkelig, men sikrer tilstrækkelig 

dækning og udbredelse; mener, at en passende minimumsindkomst er en indkomst, der er 

nødvendig for at leve et liv i værdighed og for at deltage fuldt ud i samfundet igennem 

hele livsforløbet; påpeger, at en minimumsindkomst skal ligge over fattigdomsgrænsen 

for at være tilstrækkelig og opfylde menneskers grundlæggende behov, herunder også 

ikke-pengemæssige aspekter, såsom adgang til uddannelse og livslang læring, anstændige 

boligforhold, sundhedstjenester af høj kvalitet, sociale aktiviteter og borgerdeltagelse; 

40. opfordrer til en mere effektiv, målrettet og nøjere overvåget anvendelse af de europæiske 

struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) fra nationale, regionale og lokale 

myndigheders side med henblik på at fremme investeringer i kvalitetsfyldte ydelser på 

det sociale, sundhedsmæssige og uddannelsesmæssige område og inden for 

arbejdsformidling, og for at bekæmpe energifattigdom, stigende leveomkostninger, social 
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udstødelse, boligmangel og boligbestandens utilstrækkelige kvalitet; 

41. opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i at udarbejde særlige 

investeringsprogrammer for de af deres regioner, hvor arbejdsløsheden, 

ungdomsarbejdsløsheden og langtidsledigheden overstiger 30 %; 

42. beklager, at Kommissionen i forbindelse med sin pakke af henstillinger har ignoreret 

Europa-Parlamentets opfordring til at fremskynde gennemførelsen af artikel 349 i TEUF, 

især ved at vedtage specifikke foranstaltninger med henblik på at integrere regionerne i 

den yderste periferi tættere i EU; bemærker, at disse regioner har deres egne særlige 

karakteristika og begrænsninger med en arbejdsløshed på over 30 %; understreger 

behovet for differentierede foranstaltninger og programmer for at nedbringe forskellene 

og dermed øge den sociale samhørighed i EU; 

43. opfordrer Kommissionen og Rådet til på det kommende forårsmøde at lægge vægt på 

sociale investeringer i de sektorer, hvor der findes stærke beviser på, at de fremmer 

sociale og økonomiske afkast (f.eks. førskoleundervisning og børnepasning, uddannelse 

på primær- og sekundærtrinnet, erhvervsuddannelse og aktive arbejdsmarkedspolitikker, 

sociale boliger til overkommelige priser og sundhedspleje); 

44. beklager, at der er begrænset mulighed for, at Parlamentets holdning, når den er vedtaget 

på plenarmødet, vil påvirke de landespecifikke henstillinger, der i øjeblikket drøftes; 

efterlyser en dagsorden, hvor der lægges større vægt på Parlamentets holdning, og der 

tager hensyn til det, inden der træffes en afgørelse; opfordrer til en styrkelse af EPSCO-

Rådets rolle i det europæiske semester; 

45. opfordrer til yderligere fælles bestræbelser på at forbedre integrationen af migranter og 

personer med migrantbaggrund på arbejdsmarkedet. 
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