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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:

1. bemærker, at den stigning i arbejdsløsheden og gælden, som den økonomiske krise 
medfører, er i strid med målsætningen om bæredygtige offentlige finanser; noterer sig 
nødvendigheden af, at medlemsstaterne foretager en finansiel konsolidering, men 
konstaterer, at det er nødvendigt at tilpasse tidsfristerne og metoderne, og understreger, at 
vilkårlige nedskæringer i offentlige investeringer, forskning og uddannelse har negative 
konsekvenser for vækstudsigterne;

2. mener, at det er nødvendigt med en passende vurdering af krisens sociale og 
beskæftigelsesmæssige følgevirkninger, og at man på europæisk plan fastlægger en 
løsningsstrategi, der er baseret på støtte til beskæftigelse, uddannelse og investeringer, 
fremme af industrien og udvikling af en konkurrencedygtig grøn økonomi; mener, at disse 
målsætninger skal have en central plads i 2020-strategien for EU;

3. mener, at den økonomiske genopretningsstrategi ikke på nogen måde må skabe strukturel 
uligevægt og stærk indkomstulighed, mener, at medlemsstaternes finansielle og 
skattemæssige foranstaltninger skal bevare lønninger, pensioner og husholdningernes 
købekraft;

4. understreger vigtigheden af at forbinde den økonomiske genopretning med målrettede 
politikker, der bekæmper strukturel arbejdsløshed, navnlig hos unge og kvinder, og som 
tager sigte på at øge kvalitetsbeskæftigelsen med henblik på at øge arbejdets og 
investeringernes produktivitet;

5. mener, at de offentlige finansers bæredygtighed i høj grad afhænger af evnen til at øge 
beskæftigelsesniveauet og iværksætte passende indvandringspolitikker, som tager højde 
for integration på arbejdsmarkedet og fuldt statsborgerskab, og som er i stand til at 
imødegå de demografiske og budgetmæssige udfordringer, navnlig når det gælder 
pensionsordningernes bæredygtighed;

6. mener, at 2020-strategien bør give sig konkret udslag i en "pagt for økonomisk politik, 
beskæftigelsespolitik og socialpolitik", der bygger på retningslinjer, indikatorer og 
benchmarks - som er målbare på nationalt og europæisk plan og ledsaget af 
belønningsmekanismer for dem, der overholder målene, og korrektionsmekanismer for 
dem, der ikke overholder dem - med hensyn til flexicurityprincipperne og metoden for den 
sociale dialog;

7. mener, at offentlige finanser, der er koordineret på europæisk plan og tager sigte på 
bæredygtig vækst, kvalitetsbeskæftigelse, fastholdelse af et inklusivt socialt system og 
omfordeling af ressourcerne udgør det nødvendige svar på konsekvenserne af den 
finansielle, økonomiske og sociale krise og udfordringerne i forbindelse med de 
demografiske ændringer og globaliseringen;
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8. konstaterer vigtigheden af den nært forestående grønbog om pensionsreformen, og mener, 
at det er af afgørende betydning, at der udvikles et sikkert og bæredygtigt 
socialsikringssystem, som bygger på en dobbelt søjle, der både er offentlig og 
supplerende, og som bør fremmes både kontraktuelt og skattemæssigt;

9. mener, at den samtidige nødvendighed af at have bæredygtige offentlige finanser og 
passende systemer til social sikring og integration kræver en større kvalitet og effektivitet 
i forvaltningen og de offentlige udgifter, og at der sker en mere ligelig fordeling af 
skattebyrden med en gradvis og effektiv reduktion af skattetrykket på arbejde, så man 
reducerer fattigdommen og sikrer den sociale samhørighed, som er en central faktor for 
den europæiske økonomiske og sociale models konkurrenceevne og bæredygtighed.


