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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskæftigelses- og socialpolitikker i euroområdet
(0000/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3 og 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 og 349 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning1,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 
afsnit IV (solidaritet),

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap,

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 1, 3, 4, 5, 8, 10 og 
13,

– der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 20152 med titlen "Completing 
Europe’s Economic and Monetary Union" (Fuldførelse af Europas Økonomiske og 
Monetære Union),

– der henviser til Rådets henstilling af 14. maj 2018 om den økonomiske politik i 
euroområdet3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. juni 2019 med titlen "Uddybning af 
Europas Økonomiske og Monetære Union: Status fire år efter de fem formænds rapport 
– Europa-Kommissionens bidrag til eurotopmødet den 21. juni 2019" 
(COM(2019)0279),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. juni 2019 om Det europæiske semester 
2019: Landespecifikke henstillinger 2019 (COM(2019)0500),

– der henviser til Kommissionens forslag af 27. februar 2019 til Rådets afgørelse om 
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2019)0151) og 
Parlamentets holdning hertil af 4. april 20194,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. november 2018 med titlen "Årlig 
vækstundersøgelse 2019: For et stærkere Europa i en tid med global usikkerhed" 

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
3 EUT C 179 af 25.5.2018, s. 1.
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0337.
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(COM(2018)0770),

– der henviser til udkast til Kommissionens og Rådets fælles rapport om beskæftigelsen af 
21. november 2018, som er ledsagedokument til meddelelsen fra Kommissionen om den 
årlige vækstundersøgelse 2019 (COM(2017)0761),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 21. november 2018 med henblik på 
Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet (COM(2018)0759),

– der henviser til Kommissionens rapport af 21. november 2018 med titlen "Rapport om 
varslingsmekanismen 2019" (COM(2018)0758),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. november 2018 med titlen "Udkast til 
budgetplaner for 2019: Samlet vurdering" (COM(2018)0807),

– der henviser til Kommissionens forslag af 22. november 2017 til Rådets afgørelse om 
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2017)0677) og 
Parlamentets holdning hertil af 19. april 20185,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. april 2017 med titlen "En europæisk 
søjle for sociale rettigheder" (COM(2017)0250),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. april 2017 med titlen "Et initiativ til 
støtte for balance mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og 
omsorgspersoner" (COM(2017)0252),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 26. april 2017 
med titlen "Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: 
breaking the cycle of disadvantage"" (Status over henstillingen fra 2013 om 
"Investering i børn: Hvordan man bryder den onde cirkel for de socialt udsatte") 
(SWD(2017)0258),

– der henviser til Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 
2016-2019 og den europæiske ligestillingspagt 2011-2020 og Rådets konklusioner 
herom af 7. marts 20116,

– der henviser til Barcelonamålene for børnepasning af 2002, der går ud på pr. 2010 at 
tilbyde børnepasningsmuligheder til mindst 90 % af børn mellem 3 år og den 
skolepligtige alder og til mindst 33 % af børn under tre år,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. oktober 2016 med titlen 
"Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" 
(COM(2016)0646),

– der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Rådets forordning om 
ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604),

5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0181.
6 EUT C 155 af 25.5.2011, s. 10.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. september 2016 med titlen "Styrkelse 
af europæiske investeringer til jobskabelse og vækst: Indledning af anden fase af Den 
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og lancering af en ny plan for 
europæiske eksterne investeringer" (COM(2016)0581),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2016 med titlen "En ny 
dagsorden for færdigheder i Europa – En fælles indsats for at styrke den menneskelige 
kapital, beskæftigelsesegnethed og konkurrenceevnen" (COM(2016)0381),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. juni 2016 med titlen "En europæisk 
dagsorden for den kollaborative økonomi" (COM(2016)0356),

– der henviser til pakken om cirkulær økonomi (direktiv (EU) 2018/8497, 2018/8508, 
2018/8519 og 2018/85210),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 med titlen "Europa 
investerer igen – Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag" 
(COM(2016)0359),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2016 om igangsættelse af en 
offentlig høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder (COM(2016)0127) og 
de tilhørende bilag,

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 16. februar 2012 med titlen "En dagsorden 
for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner" (COM(2012)0055),

– der henviser til Rådets konklusioner af 7. december 2015 om fremme af den sociale 
økonomi som en central drivkraft for den økonomiske og sociale udvikling i Europa,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i 
den årlige vækstundersøgelse 201911,

– der henviser til sin beslutning af 26. november 2018 om uddannelse i den digitale 
tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med 
udformningen af EU-politikker12,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2018 om den økonomiske politik i 
euroområdet13,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om muligheder for reintegration af 
arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj 

7 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 93.
8 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 100.
9 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 109.
10 EUT L 150 af 14.6.2018, s. 141.
11 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0202.
12 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0485.
13 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0432.
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kvalitet14,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om bekæmpelse af uligheder som 
et middel til at stimulere jobskabelse og vækst15,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om mindsteindkomstpolitik som et 
redskab til bekæmpelse af fattigdom16,

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2017 om en ny dagsorden for 
færdigheder for Europa17,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale 
rettigheder18,

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om fattigdom: et kønsperspektiv19,

– der henviser til sin holdning af 2. februar 2016 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse 
med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde20,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om EU-strategirammen for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-202021,

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2018 med titlen "Pension Adequacy Report: 
Current and future income adequacy in old age in the EU" (Rapport om tilstrækkelige 
pensioner: nuværende og fremtidige tilstrækkelige indkomster for ældre i EU), der blev 
offentliggjort den 26. april 2018,

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2018 med titlen "Ageing Report: Economic 
and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)" (Rapport om 
befolkningsaldring med økonomiske og budgetmæssige fremskrivninger for EU's 
medlemsstater (2016-2070)), offentliggjort den 28. maj 2018,

– der henviser til den reviderede europæiske socialpagt og Torinoprocessen, der blev 
indledt i 2014 og har til formål at styrke traktatsystemet for den europæiske socialpagt 
inden for Europarådet og forbindelsen til EU-retten22,

– der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for 
personer med handicap fra september 2015 om Den Europæiske Unions indledende 
rapport til komitéen fra juni 2014,

14 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0325.
15 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 89.
16 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 156.
17 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 135.
18 EUT C 242 af 10.7 2018, s. 24.
19 EUT C 76 af 28.2 2018, s. 93.
20 EUT C 35 af 31.1 2018, s. 157.
21 EUT C 366 af 27.10 2017, s. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process.
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– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2017 fra april 2017 
med titlen "Ungdomsarbejdsløshed – har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering 
af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet",

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-
0000/2019),

A. der henviser til, at forholdene på arbejdsmarkedet i EU bliver bedre og bedre; der 
henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen har været fortsat stigende og i sidste kvartal af 
2018 nåede op på 73,5 % med 240,7 millioner mennesker i arbejde, hvilket er et nyt 
rekordniveau; der henviser til, at der fortsat er forskelle i beskæftigelsesfrekvensen fra 
medlemsstat til medlemsstat; der henviser til, at tempoet i væksten i 
beskæftigelsesfrekvensen er aftaget, og at denne tendens forventes at fortsætte; der 
henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen vil nå op på 74,3 % i 2020, hvis denne 
dynamik fortsætter;

B. der henviser til, at beskæftigelsesfrekvensen er steget kraftigt blandt arbejdstagere over 
55 år;

C. der henviser til, at forskellen mellem mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens var på 
11,6 procentpoint i 2018; der henviser til, at den ikke er blevet væsentligt bedre i de 
seneste år;

D. der henviser til, at det samlede antal arbejdstimer er steget støt, men langsomt siden 
2013; der henviser til, at andelen af fastansættelser og fuldtidsbeskæftigelse fortsat 
stiger, mens andelen af deltidsbeskæftigelse er faldende;

E. der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten i euroområdet er faldet for alle 
aldersgrupper og for både mænd og kvinder; der henviser til, at der fortsat er store 
forskelle i arbejdsløshedsprocenten fra medlemsstat til medlemsstat; der henviser til, at 
ungdomsarbejdsløsheden fortsat er meget høj; der henviser til, at langtidsledigheden 
stadig er høj, selv om den er faldende;

F. der henviser til, at arbejdsmarkedet stadig er horisontalt og vertikalt segmenteret, og at 
dette navnlig berører kvinder, lavtuddannede, unge og ældre, personer med handicap, 
nationale, sproglige, etniske og seksuelle mindretal samt personer med 
migrantbaggrund;

G. der henviser til, at andelen af ledige stillinger fortsat stiger; der henviser til, at der 
eksisterer et strukturelt misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder og 
kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft;

H. der henviser til, at den sociale situation bliver bedre og bedre; der henviser til, at der 
fortsat er fattigdom og risiko for fattigdom samt huller i de sociale beskyttelsessystemer 
og i adgangen til tjenesteydelser;

I. der henviser til, at den disponible bruttohusstandsindkomst pr. indbygger i 2017 
oversteg niveauet fra før krisen i euroområdet; der henviser til, at dette ikke var tilfældet 
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i alle medlemsstater;

1. bemærker, at de økonomiske forhold i EU i øjeblikket er gunstige, og at den samlede 
beskæftigelse er støt stigende, men at der til trods herfor stadig er brug for forbedring 
med hensyn til ungdomsarbejdsløshed, segmentering af arbejdsmarkedet og uligheder, 
fattigdom blandt personer i arbejde og produktivitet;

2. noterer sig Kommissionens landespecifikke henstillinger for 2019 og bifalder, at der 
lægges mere vægt på investeringer; bemærker, at næsten en tredjedel af de 
landespecifikke henstillinger, der er blevet udstedt frem til 2018, ikke er blevet 
gennemført; påskønner, at der er gjort betydelige fremskridt med hensyn til lovgivning 
om arbejdsmarkedsforhold og jobbeskyttelse; er bekymret over, at fremskridtene med 
hensyn til de landespecifikke henstillinger for 2018 er ringere end i de foregående år, og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til at lægge det nødvendige pres på 
medlemsstaterne, så de gennemfører henstillingerne; mener, at en stærk 
reformgennemførelse er afgørende for at styrke vækstpotentialet i EU's økonomier;

3. bemærker, at der mellem lande, regioner og befolkningsgrupper fortsat er betydelige 
forskelle i beskæftigelsen; mener, at det er nødvendigt at øge beskæftigelsesfrekvensen 
og fremme skabelsen af anstændige job for at nå Europa 2020-målet om en 
beskæftigelsesfrekvens på mindst 75 %;

4. understreger, at der er behov for veludformede arbejdsmarkedspolitikker og -reformer, 
der skaber beskæftigelse af høj kvalitet, fremmer lige muligheder og ligebehandling af 
arbejdstagerne, fremmer lige adgang til arbejdsmarkedet og social beskyttelse, fremmer 
arbejdskraftens mobilitet, reintegrerer de arbejdsløse og bekæmper uligheder og 
kønsskævheder;

5. bemærker, at kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet fortsat vokser, men at der stadig er 
uligheder mellem kønnene med hensyn til beskæftigelse og løn; mener, at der skal gøres 
en større indsats for at mindske den kønsbestemte lønforskel, den kønsbestemte 
pensionsforskel og de negative incitamenter til at arbejde, forbedre balancen mellem 
arbejdsliv og privatliv og give adgang til prismæssigt overkommelig børnepasning, 
småbørnspasning og langtidspleje;

6. påpeger behovet for at bekæmpe aldersrelateret forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, 
herunder ved at øge bevidstheden om Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og ved 
at sikre adgang til muligheder for livslang læring;

7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på at 
integrere personer med handicap yderligere på arbejdsmarkedet ved at fjerne 
lovgivningsmæssige hindringer for, at der skabes incitamenter til beskæftigelsen af 
dem, og ved at sikre arbejdspladsernes tilgængelighed;

8. understreger, at det er nødvendigt at ændre uddannelsessystemerne for fuldt ud at kunne 
udnytte de muligheder, som informations- og kommunikationsteknologierne og 
medierne tilbyder, og for at udvikle de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige 
for at imødekomme arbejdsmarkedets krav i fremtiden; mener, at mangel på kvalificeret 
arbejdskraft og misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder og kompetencer 
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kan udgøre store hindringer for investeringer; understreger, at det for at opnå de 
nødvendige færdigheder er nødvendigt at forbedre kvaliteten, tilgængeligheden og 
prisoverkommeligheden af samt adgangen til uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, 
og forbedre den gensidige anerkendelse af kvalifikationer; opfordrer medlemsstaterne til 
at prioritere omfattende uddannelse i digitale færdigheder og iværksætterfærdigheder og 
til at tage højde for omstillingen i retning af den digitale økonomi og en grønnere 
økonomi; mener, at udfordringerne i forbindelse med klimaændringer og overgangen til 
en grønnere økonomi fordrer, at der ydes støtte til at hjælpe arbejdstagerne med at 
tilpasse sig, navnlig i de hårdest ramte regioner;

9. opfordrer Kommissionen til at skabe incitamenter og yde teknisk bistand med henblik 
på, at unge etablerer deres egen virksomhed, og til at foreslå foranstaltninger til fremme 
af iværksætteri, herunder gennem skolernes undervisningsplaner i medlemsstaterne;

10. understreger, at Unionens sociale og økonomiske mål bør prioriteres lige højt; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke de sociale rettigheder ved at 
gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder og gennemføre de sociale 
aspekter af de landespecifikke henstillinger;

11. bemærker, at den sociale situation bliver bedre og bedre, og at fattigdommen er 
faldende, men at den stadig er uacceptabelt høj; understreger, at antallet af personer, der 
er i risiko for fattigdom eller social udstødelse i EU, ganske vist fortsatte med at falde i 
2017, men at omkring 113 millioner mennesker i EU og 74 millioner i euroområdet var 
i risiko for fattigdom eller social udstødelse i 2017; opfordrer indtrængende 
Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at 
nedbringe fattigdom, herunder børnefattigdom og fattigdom blandt personer i arbejde, 
så Europa 2020-målet opfyldes; understreger, at skabelse af anstændige job, adgang til 
social beskyttelse uanset ansættelsesforhold eller kontrakttype, lønvækst og 
ressourcestærke offentlige uddannelsessystemer af høj kvalitet har en betydelig 
indvirkning på nedbringelsen af uligheder, risikoen for fattigdom og social udstødelse;

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


