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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Programåtgärderna för ekonomisk anpassning i Grekland (maj 2010 och mars 2012), i 
Irland (december 2010), i Portugal (maj 2011) och i Cypern (juni 2013) har direkt och 
indirekt påverkat sysselsättningsnivåerna och fått ödesdigra konsekvenser för den sociala 
situationen. Även om programmen formellt var undertecknade av kommissionen, var de 
utformade, och villkoren i dem fastställda, gemensamt av IMF, Eurogruppen, Europeiska 
centralbanken (ECB) och kommissionen. 

B. I artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) fastställs 
följande: ”Vid fastställandet och genomförandet av sin politik och verksamhet ska 
unionen beakta de krav som är förknippade med främjandet av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd, kampen mot social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå för människor”.

C. Enligt artikel 151 i EUF-fördraget måste åtgärder som vidtas av EU och dess 
medlemsstater stå i överensstämmelse med de grundläggande sociala rättigheter som 
fastslås i den europeiska sociala stadgan från 1961 och i 1989 års gemenskapsstadga om 
arbetstagares grundläggande sociala rättigheter för att förbättra bland annat den sociala 
dialogen. I artikel 152 i EUF-fördraget fastställs följande: ”Unionen ska erkänna och 
främja arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och därvid ta hänsyn till 
skillnaderna i de nationella systemen. Den ska underlätta dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter med respekt för deras självständighet”.

D. I artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) fastställs följande: 
”Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000 (...), som ska 
ha samma rättsliga värde som fördragen”, och i punkt 2 och 3 i denna artikel föreskrivs 
anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna samt fastställs att dessa rättigheter ska ingå i unionsrätten 
som allmänna principer.

E. I Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna föreskrivs bland annat 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder (artikel 28), skydd mot uppsägning utan 
saklig grund (artikel 30), säkra och värdiga arbetsförhållanden (artikel 31), respekten för 
och rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner och, för att ”bekämpa social 
utestängning och fattigdom”, rätt till ”en värdig tillvaro för alla dem som saknar 
tillräckliga medel” (artikel 34), rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till 
medicinsk vård (artikel 35) och respekt för tillgången till tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse (artikel 36).

F. I Europa 2020-strategin som föreslogs av kommissionen den 3 mars 2010 och godkändes 
av Europeiska rådet den 17 juni 2010 finns följande bland dess fem överordnade mål som 
ska nås fram till 2020: att 75 procent av alla män och kvinnor mellan 20 och 64 år ska ha 
arbete, att andelen avhopp från skolan ska vara under 10 procent och att minst 40 procent 
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av alla personer mellan 30 och 34 år ska ha eftergymnasial utbildning eller motsvarande 
och att fattigdomen ska minskas genom att minst 20 miljoner människor får hjälp att inte 
riskera att hamna i fattigdom eller social utestängning.

G. I sin resolution av den 21 november 2013 välkomnade parlamentet kommissionens 
meddelande av den 2 oktober 2013 med titeln ”Att stärka den ekonomiska och monetära 
unionens sociala dimension” och dess förslag att skapa en resultattavla med 
sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer som ska inkluderas i förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser i och den gemensamma sysselsättningsrapporten, men 
beklagade det faktum att dessa indikatorer inte räckte till för att ge en heltäckande bild av 
medlemsstaternas sysselsättningsläge och sociala situation och deras ömsesidiga samband. 
I parlamentets resolution betonades behovet av att se till att denna övervakning syftar till 
att minska sociala klyftor mellan medlemsstaterna.

H. Den tillgängliga informationen visar att utvecklingen i fyra länder mot att nå 
Europa 2020-målen snabbt håller på att bromsa in (se bilaga 1).

1. Europaparlamentet konstaterar att EU-institutionerna (ECB, kommissionen och 
Eurogruppen) tillsammans är fullt ansvariga för de villkor som ställs genom programmen 
för ekonomisk anpassning och därmed för deras sociala konsekvenser.

2. Europaparlamentet beklagar att parlamentet har marginaliserats fullständigt under 
projektets alla faser: förberedelsefasen, utarbetandet av befogenheter och övervakningen 
av de resultat som nåtts genom programmen och relaterade åtgärder.

3. Europaparlamentet beklagar att dessa program utformades utan någon bedömning av 
effekterna genom konsekvensanalyser eller samordning med sysselsättningskommittén, 
kommittén för socialt skydd, rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) eller kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning och 
socialpolitik. Parlamentet beklagar också att man trots de viktiga sociala aspekterna inte 
rådfrågade de rådgivande organ som inrättats genom fördrag, särskilt Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Regionkommittén (ReK).

Sysselsättningsfrågor

4. Europaparlamentet konstaterar att anpassningspolitiken och de strukturella reformerna i de 
fyra länderna har lett till en mycket hög arbetslöshet, historiskt stora förluster av 
arbetstillfällen och försämrade arbetsvillkor. Parlamentet påpekar att konsekvenserna för 
förvärvsfrekvenserna, särskilt när det gäller hållbarheten i systemen för socialt skydd och 
pensioner, är ännu allvarligare eftersom klyftan mellan Europa 2020-målen och 
verkligheten snabbt håller på att vidgas.

5. Europaparlamentet konstaterar med stor oro att det är bland ungdomen som arbetslösheten 
är som högst, och att situationen i länder som Grekland – där andelen är över 50 procent, 
eller i Portugal och Irland, där den är över 30 procent – är helt katastrofal. Parlamentet 
beklagar det faktum att de som faktiskt lyckas hitta ett jobb ofta får arbeta under otrygga 
förhållanden eller i deltidsanställningar som gör det svårt att leva ett självständigt liv. 
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6. Europaparlamentet konstaterar att de mest utsatta grupperna – långtidsarbetslösa, kvinnor, 
migrerande arbetstagare och funktionshindrade – har drabbats hårt och står för en större 
andel av arbetslösheten än nationsgenomsnittet. 

7. Europaparlamentet varnar för att dessa enorma skillnader, om de inte åtgärdas, särskilt för 
den yngre generationen, kommer att skada arbetsmarknadens struktur i de fyra länderna, 
kommer att begränsa deras återhämtningsförmåga, kommer att framtvinga en mycket stor 
utvandring med en enorm kompetensflykt och kommer att öka de ständiga skillnaderna 
mellan de medlemsstater som ger arbetstillfällen och de som ger tillgång till billig 
arbetskraft.

8. Europaparlamentet påminner om att det i Europa 2020-strategin helt riktigt sägs att den 
siffra man måste ha under uppsikt är den som anger sysselsättningsgraden, och som anger 
tillgången på mänskliga och ekonomiska resurser för att säkerställa hållbarheten för vår 
ekonomiska och sociala modell. Parlamentet beklagar att den minskade ökningen av 
arbetslösheten sammanblandas med återvinnandet av förlorade arbetstillfällen. 
Parlamentet påminner om att det de senaste fyra åren har försvunnit två miljoner 
arbetstillfällen i de fyra länderna, vilka utgör 15 procent av de befintliga arbetstillfällena. 

Fattigdom

9. Europaparlamentet ser med oro på att det bland programmens villkor för ekonomisk hjälp 
finns rekommendationer om specifika nedskärningar inom grundläggande områden för 
kampen mot fattigdom, t.ex. pensioner, grundläggande tjänster, hälsovård och läkemedel 
för grundläggande skydd för de mest utsatta. Parlamentet påpekar att dessa åtgärder 
framför allt påverkar kampen mot barnfattigdom.

10. Europaparlamentet noterar att kommissionens siffror och olika studier visar att 
ojämlikheten i inkomstfördelningen ökade mellan 2008 och 2012 i de fyra länderna, och 
att de nedskärningar av socialbidrag och arbetslöshetsersättningar som blir resultatet av 
åtstramningsåtgärderna i kombination med lönesänkningar på grund av strukturreformer 
håller på att öka fattigdomen. Parlamentet noterar vidare att kommissionens rapport visade 
på relativt höga nivåer av fattigdom bland förvärvsarbetande på grund av att låga 
minimilöner sänktes eller fixerades på grund av åtstramningsåtgärder. 

11. Europaparlamentet beklagar det faktum att antalet personer som riskerar fattigdom eller 
social utestängning har ökat i de fyra länderna. Parlamentet påpekar att statistiken visar att 
andelen personer som riskerar fattigdom eller social utestängning bara de senaste tre åren 
har ökat till 26 procent i Portugal och till 15 procent i Irland. Parlamentet konstaterar 
vidare att det bakom dessa siffror finns en än kärvare verklighet, nämligen att när BNP per 
capita sänks så sänks även fattigdomsgränsen, vilket betyder att vi nu definierar 
människor som icke-fattiga som tills nyligen definierades som fattiga.

12. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen i dessa studier erkände att det bara med 
en kraftig omsvängning i de nuvarande tendenserna kommer att bli möjligt att nå Europa 
2020-målen. 

13. Europaparlamentet beklagar det faktum att programmen åtminstone för Grekland, Irland 
och Portugal innehöll ett antal detaljerade föreskrifter om reformer av sjukvårdssystem 
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och utgiftsminskningar, trots att sådana ingrepp är förbjudna enligt artikel 168.7 i EUF-
fördraget.

14. Europaparlamentet påminner om att Europarådet redan har fördömt nedskärningarna i det 
grekiska allmänna pensionssystemet, och ansett att de är ett brott mot artikel 12 i den 
europeiska sociala stadgan från 1961 och mot artikel 4 i dess tilläggsprotokoll, och slagit 
fast följande: ”det faktum att den omtvistade nationella lagstiftningen syftar till att 
uppfylla kraven enligt andra rättsliga åtaganden innebär inte att de upphör att omfattas av 
stadgan”.1. Parlamentet konstaterar att denna doktrin om att hålla pensionssystemet på en 
tillräckligt hög nivå för att pensionärer ska få en rimlig levnadsstandard är allmänt 
tillämplig i alla de fyra länderna och borde ha tagits under övervägande. 

15. Europaparlamentet påpekar dessutom att Internationella arbetsorganisationen (ILO) starkt 
kritiserade de genomgripande reformerna av pensionssystemet när dess expertkommitté 
utvärderade tillämpningen av konvention nr 102 i fallet med de grekiska reformerna, och 
att samma kritik fanns med i dess 29:e årsrapport 2011. Parlamentet påminner om att 
konvention nr 102 är allmänt tillämplig i alla de fyra länderna och borde ha tagits under 
övervägande.

Elever som slutar skolan i förtid

16. Europaparlamentet välkomnar det faktum att antalet elever som slutar skolan i förtid 
minskar i de fyra länderna. Parlamentet konstaterar dock att detta delvis beror på att 
ungdomar har svårt att hitta arbete. 

17. Europaparlamentet välkomnar det faktum att deltagandet i eftergymnasial utbildning har 
ökat i alla fyra länderna. Parlamentet konstaterar dock att detta delvis beror på att 
ungdomar måste öka sina chanser på den framtida arbetsmarknaden.

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter

18. Europaparlamentet beklagar att de program som påtvingats de fyra länderna gör det 
möjligt för företag att inte delta i kollektivavtalsförhandlingar och att ompröva 
sektorslöneavtal som direkt påverkar struktur och värderingar för kollektivavtal som 
fastslagits i respektive lands grundlag. Parlamentet konstaterar att detta ledde till en 
begäran från ILO:s expertkommitté, i fallet Grekland, om att återupprätta den sociala 
dialogen och, i fallet Portugal, om att författningsdomstolen skulle upphäva vissa 
lagstiftningsåtgärder. Parlamentet betonar att denna eländiga situation är en konsekvens av 
genomförandet av begränsade strukturreformer som endast innefattar en avreglering av 
relationerna på arbetsmarknaden och lönesänkningar till varje pris, vilket står i stark 
motsättning till EU:s allmänna mål och politiken i Europa 2020-strategin.

Rekommendationer

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en ingående studie av de sociala och 
ekonomiska konsekvenserna av anpassningsprogrammen i de fyra länderna för att skapa 
en närmare förståelse för både de kortsiktiga och de långsiktiga skadeverkningarna på 

                                               
1 Europeiska kommittén för sociala rättigheter, rimlighetsbeslut, 7 december 2012, klagomål nr 78/2012, s. 10.
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systemen för socialt skydd, särskilt när det gäller kampen mot fattigdom, upprätthållandet 
av en god social dialog och balansen mellan flexibilitet och trygghet i relationerna på 
arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att använda sina rådgivande 
organ när den utformar denna studie, liksom sysselsättningskommittén och kommittén för 
socialt skydd. Parlamentet föreslår att EESK ges i uppdrag att utforma en särskild rapport. 

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge ILO och Europarådet i uppdrag att 
utforma rapporter om möjliga korrigerande åtgärder och incitament för att säkra 
fullständig efterlevnad av den europeiska sociala stadgan och dess tilläggsprotokoll samt 
av ILO:s huvudkonventioner, eftersom de åtaganden som härrör från dem har påverkats av 
de budgetanpassningsåtgärder och strukturreformer som begärts av trojkan.

21. Europaparlamentet uppmanar EU att efter utvärderingen ge sitt stöd, bland annat i form av 
ekonomiska resurser då det är lämpligt, till återupprättandet av standarderna för socialt 
skydd och av kampen mot fattigdom och återupptagandet av den sociala dialogen genom 
en plan för social återhämtning. Parlamentet uppmanar kommissionen, ECB och 
Eurogruppen att stegvis avskaffa de särskilda åtgärder som har vidtagits.

22. Europaparlamentet efterlyser uppfyllandet av ovannämnda rättsliga åtaganden som 
fastslagits i fördragen och i stadgan om de grundläggande rättigheterna, eftersom 
underlåtenhet att uppfylla dem utgör ett brott mot EU:s primärrätt.

23. Europaparlamentet uppmanar EU att inte använda sådana institutionella och ekonomiska 
lösningar i framtiden, och att införa mekanismer som gör det möjligt för EU-
institutionerna att nå de sociala och politiska mål som fastställs i fördragen, särskilt dem 
som gäller personliga och kollektiva rättigheter för dem som löper störst risk för social 
utestängning.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att i lika hög grad uppmärksamma 
sociala obalanser, och hur de kan åtgärdas, som de uppmärksammar makroekonomiska 
obalanser, och att i detta syfte ge rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård 
samt konsumentfrågor) och dess prioriteringar samma status som Ekofinrådet och 
Eurogruppen.
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BILAGA 1
Grekland Portugal Irland Cypern EU-27Sociala indikatorer i 

EU 2020-strategin 2007 2009 201
2

2013
1

2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013 2007 2009 2012 2013
2

Sysselsättningsgrad 
(20–64 år) i procent 
av 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

                        
Kvinnor

                        Män
                        

Ungdomar3 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 som 
riskerar fattigdom 
eller social 
utestängning 
(tusental)

3064 3007 379
5

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

1143
53

1231
18(u
ppsk
attat)

-

Procent av 
befolkningen som 
slutar skolan i förtid

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 -

Procent av 
befolkningen mellan 
30 och 34 år som har 
eftergymnasial 
utbildning

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 -

                                               
1 Uppgifter från andra kvartalet 2013
2 Uppgifter från andra kvartalet 2013
3 Åldersgrupp: 15–24 år
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Grekland Portugal Irland Cypern EU-27Andra 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

Procent av 
befolkningen som är 
arbetslös

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


