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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 de økonomiske tilpasningsprogrammer i Grækenland (maj 2010 og 
marts 2012), Irland (december 2010), Portugal (maj 2011) og Cypern (juni 2013) har haft 
en direkte og indirekte virkning på beskæftigelsesniveauet og alvorlige konsekvenser for 
den sociale situation; der henviser til, at alle programmerne, til trods for at de formelt blev 
undertegnet af Kommissionen, blev udformet af IMF, Eurogruppen, Den Europæiske 
Centralbank (ECB) og Kommissionen i fællesskab, og at de også stod for fastlæggelsen af 
programmernes konditionalitet; 

B. der henviser til, at det i artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) fastsættes, at "Ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed";

C. der henviser til, at det i artikel 151 i TEUF fastsættes, at de foranstaltninger, som EU og 
dets medlemsstater træffer, skal være i overensstemmelse med de grundlæggende sociale 
rettigheder, der er fastsat i den europæiske socialpagt fra 1961 og i fællesskabspagten om 
arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder fra 1989 
med henblik på blandt andet at forbedre den sociale dialog; der henviser til artikel 152 i 
TEUF, der fastsætter, at: "Unionen anerkender og fremmer arbejdsmarkedsparternes rolle 
på EU-plan under hensyntagen til de nationale systemers forskelligartede karakter. Den 
letter dialogen mellem dem og respekterer deres uafhængighed";

D. der henviser til, at det i artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) 
fastsættes, at: "Unionen anerkender de rettigheder, friheder og principper, der findes i 
chartret om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000 (...), der har samme juridiske 
værdi som traktaterne", og at stk. 2 og 3 i samme artikel fastsætter bestemmelse om 
tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende rettigheder samt, at disse rettigheder udgør generelle principper for 
EU-retten;

E. der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder blandt 
andet indeholder bestemmelser om forhandlingsret og ret til kollektive skridt (artikel 28), 
beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse (artikel 30), retfærdige og rimelige 
arbejdsforhold (artikel 31), anerkendelse af og respekt for retten til sociale sikringsydelser 
og sociale tjenester og - med henblik på at "bekæmpe social udstødelse og fattigdom" -
retten til "en værdig tilværelse for alle, der ikke har tilstrækkelige midler" (artikel 34), 
retten til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp 
(artikel 35) og respekt for adgangen til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse 
(artikel 36);



PE524.750v01-00 4/9 PA\1012080DA.doc

DA

F. der henviser til, at det i Europa 2020-strategien, som Kommissionen foreslog den 3. marts 
2010, og som blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 17. juni 2010, under strategiens 
fem overordnede mål, der skal nås inden 2020, anføres, at: 75 % af de 20-64-årige mænd 
og kvinder skal være i beskæftigelse, antallet af unge, der forlader skolen tidligt, skal ned 
under 10 %, og mindst 40 % af de 30-34-årige skal have afsluttet en videregående eller 
tilsvarende uddannelse, og fattigdommen skal nedbringes, så mindst 20 millioner færre 
mennesker risikerer fattigdom eller social udstødelse;

G. der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 21. november 2013 udtrykte glæde over 
Kommissionens meddelelse af 2. oktober 2013 med titlen "Strengthening the social 
dimension of the Economic and Monetary Union" og dens forslag om, at der skal 
udarbejdes en resultattavle over nøgleindikatorer for beskæftigelse og sociale forhold, som 
skal medtages i proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU) og den 
fælles beskæftigelsesrapport, men at Parlamentet beklagede, at disse indikatorer ikke var 
tilstrækkelige til at sikre en omfattende dækning af den beskæftigelsesmæssige og sociale 
situation i medlemsstaterne samt deres indbyrdes afhængighed; der henviser til, at det i 
Parlamentets beslutning blev fremhævet, at det er nødvendigt at sikre, at denne 
overvågning af målene sigter mod at mindske de sociale forskelle medlemsstaterne 
imellem;

H. der henviser til, at de til rådighed værende data viser, at de fremskridt, der er gjort i 
retning af opfyldelse af Europa 2020-målene, i fire lande er hastigt aftagende (jf. bilag 1),

1. bemærker, at EU-institutionerne (ECB, Kommissionen og Eurogruppen) fuldt ud er 
medansvarlige for de betingelser, der er blevet pålagt i henhold til de økonomiske 
tilpasningsprogrammer, og dermed for deres sociale konsekvenser;

2. beklager dybt, at Parlamentet er blevet fuldstændig marginaliseret i alle projektets faser: 
den indledende fase, udarbejdelsen af mandater samt overvågningen af de resultater, der 
er opnået med programmerne og de tilknyttede foranstaltninger;

3. beklager, at disse programmer blev udarbejdet, uden at der blev foretaget nogen vurdering 
af deres følger i form af konsekvensanalyser eller samordning med 
Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Social Beskyttelse, Rådet for Beskæftigelse, 
Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO-Rådet) eller kommissæren for 
beskæftigelse, sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold; beklager ligeledes, at de 
rådgivende organer, der er fastsat i traktaten – navnlig Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg (EØSU) og Regionsudvalget (RU) – ikke er blevet hørt til trods for de 
alvorlige sociale følger;

Beskæftigelse

4. bemærker, at tilpasningspolitikkerne og strukturreformerne i de fire lande har ført til 
dramatiske arbejdsløshedsprocenter, historisk høje niveauer for tab af arbejdspladser og 
forringede arbejdsforhold; påpeger, at konsekvenserne for så vidt angår 
erhvervsfrekvensen, navnlig med hensyn til den sociale beskyttelses og 
pensionsordningernes bæredygtighed, er endnu mere alvorlige, på grund af at kløften 
mellem Europa 2020-målene og virkeligheden fortsat vokser;
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5. bemærker med stor bekymring, at det er de unge, der er ramt af den største ledighed, og at 
situationen i lande som Grækenland, hvor ledigheden ligger på over 50 %, eller Portugal 
og Irland, hvor den overstiger de 30 %, er ganske rystende; beklager, at selv de, der finder 
arbejde, ofte kommer til at arbejde under usikre forhold på deltidskontrakter, hvilket gør 
det vanskeligt for dem at klare sig uden hjælp; 

6. konstaterer, at de mest udsatte grupper – langtidsledige, kvinder, vandrende arbejdstagere 
og personer med handicap – er hårdt ramte, og at ledigheden blandt disse grupper er 
højere end det nationale gennemsnit; 

7. advarer om, at disse betydelige forskelle, navnlig hvad angår den yngre generation, hvis 
der ikke rettes op på dem, vil resultere i strukturskader på arbejdsmarkedet i de fire lande, 
begrænse deres genopretningskapacitet, medføre massiv tvungen migration med følgende 
hjerneflugtsvirkning og forøge de vedvarende forskelle mellem de medlemsstater, der 
leverer beskæftigelse, og dem, der leverer billig arbejdskraft;

8. minder om, at det i Europa 2020-strategien meget præcist anføres, at det, der skal holdes 
øje med, er beskæftigelsesniveauet, som indikerer, om der er menneskelige og 
økonomiske ressourcer til rådighed til at sikre vores økonomiske og samfundsmæssige 
models bæredygtighed; beklager, at opbremsningen i arbejdsløsheden forveksles med 
genopretning af nedlagte stillinger; minder om, at de arbejdspladser, der i løbet af de 
seneste fire år er blevet nedlagt i de fire lande, er nået op på to millioner, hvilket svarer til 
15 % af de eksisterende arbejdspladser; 

Fattigdom 

9. er bekymret over, at programmerne under betingelserne for økonomisk støtte indeholder 
henstillinger om konkrete nedskæringer inden for grundlæggende områder for 
fattigdomsbekæmpelse, såsom pension, basale ydelser, sundhedspleje og lægemidler til 
den basale beskyttelse af de mest udsatte; fremhæver, at disse foranstaltninger har størst 
indvirkning på bekæmpelsen af fattigdom blandt børn;

10. bemærker, at Kommissionens tal ligesom forskellige undersøgelser viser, at uligheden i 
indkomstfordelingen i de fire nævnte lande var stigende mellem 2008 og 2012, og at 
sparepolitikkernes nedskæringer i sociale ydelser og arbejdsløshedsunderstøttelse samt 
lønreduktionerne på grund af strukturreformer får fattigdommen til at stige; bemærker 
desuden, at der i Kommissionens rapport er fundet relativt høje fattigdomsniveauer for 
personer i arbejde, hvilket skyldes lave minimumslønninger, der er blevet nedsat eller 
fastfrosset på grund af sparetiltag; 

11. beklager dybt, at niveauet for personer, der risikerer fattigdom eller social udstødelse, er 
steget i de fire lande; påpeger, at tallene for de seneste tre år alene viser, at den andel af 
befolkningen, der risikerer fattigdom eller social udstødelse, er steget til 26 % i Portugal 
og til 15 % i Irland; bemærker endvidere, at der bag disse statistikker gemmer sig en langt 
værre virkelighed – nemlig at når BNP pr. capita falder, falder fattigdomsgrænsen også, 
hvilket vil sige, at vi nu anser personer, der indtil for nylig blev betragtet som fattige, for 
at være kommet ud af fattigdommen;

12. glæder sig over, at Kommissionen i disse undersøgelser har erkendt, at det kun vil være 
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muligt at nå Europa 2020-målene, hvis de aktuelle tendenser vendes markant; 

13. beklager, at programmerne – i hvert fald for Grækenlands, Irlands og Portugals 
vedkommende – omfattede en række detaljerede forskrifter vedrørende reformer af 
sundhedssystemerne samt udgiftsnedskæringer, til trods for at artikel 168, stk. 7, i TEUF 
forbyder sådanne indgreb;

14. minder om, at Europarådet allerede har fordømt nedskæringerne i den offentlige 
pensionsordning i Grækenland, idet det anser dem for at være i strid med artikel 12 i den 
europæiske socialpagt fra 1961 og artikel 4 i den tilhørende protokol, og har angivet, at 
det forhold, at de anfægtede bestemmelser i den nationale lovgivning sigter mod at 
opfylde krav fra andre retlige forpligtelser, ikke fjerner dem fra pagtens 
anvendelsesområde1; bemærker, at denne doktrin om at bevare pensionsordningerne på et 
tilfredsstillende niveau med henblik på at give pensionister mulighed for at leve et værdigt 
liv generelt er gældende i alle fire lande og burde være taget med i betragtning; 

15. påpeger endvidere, at Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) kritiserede de 
radikale reformer af pensionsordningerne stærkt, da dens ekspertudvalg evaluerede 
anvendelsen af konvention nr. 102 i forbindelse med de græske reformer, og at denne 
kritiske observation blev medtaget i ILO's 29. årsberetning for 2011; minder om, at 
konvention nr. 102 generelt er gældende i alle fire lande og burde være taget med i 
betragtning;

Unge, der forlader skolen for tidligt

16. glæder sig over, at niveauet for unge, der forlader skolen for tidligt, er faldende i de fire 
lande; bemærker imidlertid, at dette delvist kan forklares ud fra, at de unge har vanskeligt 
ved at finde arbejde; 

17. glæder sig over, at niveauet for personer med videregående uddannelse har været stigende 
i alle fire lande; bemærker imidlertid, at dette delvist har sin forklaring i de unges behov 
for at forbedre deres fremtidige chancer på arbejdsmarkedet;

Den sociale dialog

18. beklager, at de programmer, der er blevet pålagt de fire lande, giver virksomheder lov til 
at fravælge kollektive overenskomster og revidere lønaftaler på sektorniveau, hvilket 
direkte påvirker strukturen og værdierne i de kollektive overenskomstordninger, der er 
fastsat i de respektive nationale forfatninger; bemærker, at dette har ført til, at ILO's 
ekspertudvalg i Grækenlands tilfælde har anmodet om, at den sociale dialog genetableres, 
og i Portugals tilfælde om, at forfatningsdomstolen ophæver visse lovgivningsmæssige 
foranstaltninger; understreger, at denne foragtelige situation er konsekvensen af kun at 
have begrænsede strukturreformer, der udelukkende omfatter afregulering af 
arbejdsmarkedsforholdene og lavere lønninger for enhver pris, hvilket er i klar modstrid 
med EU's generelle mål og politikkerne for Europa 2020-strategien;

                                               
1 Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder, realitetsafgørelse, den 7. december 2012, klage nr. 78/2012, 
s. 10.
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Henstillinger

19. anmoder Kommissionen om at foretage en detaljeret undersøgelse af de sociale og 
økonomiske virkninger af tilpasningsprogrammerne i de fire lande for at få en klar 
forståelse af såvel de kortsigtede som de langsigtede skader på de sociale 
beskyttelsesordninger, navnlig hvad angår fattigdomsbekæmpelse, opretholdelse af en god 
social dialog og balance mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet; opfordrer 
Kommissionen til i forbindelse med udarbejdelsen af denne undersøgelse at anvende sine 
rådgivende organer såvel som Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse; 
foreslår, at EØSU anmodes om at udarbejde et udkast til en særlig rapport; 

20. opfordrer Kommissionen til at anmode ILO og Europarådet om at udarbejde udkast til 
rapporter om eventuelle korrigerende foranstaltninger og incitamenter til at sikre, at den 
europæiske socialpagt og den tilhørende protokol samt ILO's grundlæggende konventioner 
overholdes i deres helhed, eftersom de forpligtelser, der følger af dem, er blevet berørt af 
de budgettilpasningsforanstaltninger og strukturreformer, som trojkaen har anmodet om;

21. anmoder EU om efter vurderingen at yde støtte – herunder økonomisk støtte, hvor det er 
relevant – til genopretning af de sociale beskyttelsesstandarder og fattigdomsbekæmpelsen 
samt fornyelse af den sociale dialog ved hjælp af en social genopretningsplan; anmoder 
Kommissionen, ECB og Eurogruppen om at udfase de ekstraordinære foranstaltninger, 
der er blevet iværksat;

22. opfordrer til, at ovenstående retlige forpligtelser, der er fastsat i traktaterne, og chartret om 
grundlæggende rettigheder overholdes, idet manglende overholdelse heraf udgør en 
tilsidesættelse af EU's primære ret;

23. opfordrer EU til at afstå fra at anvende sådanne institutionelle og finansielle løsninger i 
fremtiden og til at iværksætte mekanismer, der kan sætte EU-institutionerne i stand til at 
nå de sociale mål og gennemføre de politikker, der er fastsat i traktaterne, navnlig dem, 
der vedrører de individuelle eller kollektive rettigheder for de personer, der er i størst 
risiko for social udstødelse;

24. anmoder Kommissionen og Rådet om at lægge lige så stor vægt på sociale ubalancer og 
på at korrigere dem, som de gør på makroøkonomiske ubalancer, og om i denne 
henseende at tillægge EPSCO-Rådet og dets prioriteringer lige så stor betydning som 
ECOFIN's og Eurogruppens.
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BILAG 1

Grækenland Portugal Irland Cypern EU 27Sociale indikatorer i 
Europa 2020-
strategien

2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 201
3

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Beskæftigelses-
niveauet for de 
20-64-årige i % af 
befolkningen

65,7 65,8 55,
3

53,5 72,6 71,2 66,5 65,3 73,8 66,9 63,7 65,
3

76,8 75,3 70,2 67,3 70,0 69,2 68,7 68,5

58 52,7 45,
2

43,6 66,3 66,1 63,1 62,2 64,4 61,8 59,4 60,
3

67,7 68,3 64,8 62,1 62,1 62,5 62,6 62,7

80,4 78,8 65,
3

63,3 79,1 76,5 69,9 68,5 83,0 72,1 68,1 70,
4

86,4 82,8 76,1 72,9 77,9 76,0 74,8 74,4

                      
Kvinder

                
        Mænd

               
         Unge3

24 22,9 13,
1

11,6 34,9 31,3 23,6 21,7 50,4 36,9 28,2 28,
8

37,4 34,8 28,1 21,2 36,9 34,9 32,8 32,3

Personer, der 
risikerer fattigdom 
eller social 
udstødelse
(i tusinde)

3064 3007 379
5

- 2653 2648 2665 - 1005 1150 1319 - 195 188 234 - 1193
97

1143
53

1231
18(E
stim
ated)

-

Unge, der forlader 
skolen for tidligt i % 
af befolkningen

14,6 14,5 11,
4

- 36,9 31,2 20,8 - 11,6 11,7 9,7 - 12,5 11,7 11,4 - 15,0 14,3 12,8 -

                                               
1 Data fra Q2 2013.
2 Data fra Q2 2013.
3 Aldersgruppe: de 15-24-årige.
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Personer med en 
videregående 
uddannelse (i % af 
de 30-34-årige)

26,2 26,5 30,
9

- 19,8 21,1 27,2 - 43,3 48,9 51,1 - 46,2 45,0 49,9 - 30,0 32,2 35,8 -

Grækenland Portugal Irland Cypern EU 27Andre indikatorer
2007 2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
2009 2012 201

3
2007 2009 2012 2013 200

7
200
9

201
2

201
3

Arbejdsløshed i % af 
befolkningen

8,3 9,5 24,3 27,
3

8,9 10,6 15,9 15,7 4,7 12,0 14,7 12,
6

3,9 5,4 11,9 17,0 7,1 8,9 10,4 10,9


