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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:

1. Europaparlamentet konstaterar att den ökade arbetslöshet och skuldsättning som följt på 
den ekonomiska krisen strider mot målet om hållbara offentliga finanser. Parlamentet 
noterar att medlemsstaterna måste genomföra budgetkonsolidering, men att tidpunkten och 
metoderna måste vara väl avvägda, och understryker att urskillningslösa nedskärningar 
som drabbar offentliga investeringar, forskning och utbildningsväsendet får negativa 
konsekvenser för tillväxtutsikterna.

2. Europaparlamentet anser att man måste göra en riktig bedömning av krisens sociala och 
sysselsättningsmässiga konsekvenser och att man på EU-nivå måste fastställa en strategi 
för att komma till rätta med krisen. Strategin bör bygga på stöd till sysselsättning, 
utbildning och investeringar, till en återhämtning för industrin och till utvecklingen av en 
konkurrenskraftig, grön ekonomi. Dessa mål bör vara centrala i EU 2020-strategin.

3. Europaparlamentet anser att strategin för att ge ny fart åt ekonomin inte på något sätt får 
skapa nya strukturella obalanser och djupa inkomstklyftor. Medlemsstaternas finansiella 
och skattemässiga åtgärder måste bevara hushållens löner, pensioner eller köpkraft.

4. Europaparlamentet understryker vikten av att den ekonomiska återhämtningen får gå hand 
i hand med åtgärder som är riktade mot den strukturella arbetslösheten, i synnerhet den 
som drabbar ungdomar och kvinnor, och som syftar till att öka antalet kvalitativa 
arbetstillfällen för att öka arbetsproduktiviteten och avkastningen från investeringar.

5. Europaparlamentet anser att de offentliga finansernas hållbarhet i stor utsträckning är 
beroende av förmågan att höja sysselsättningsnivån och bedriva en lämplig 
invandringspolitik, som är inriktad på integrering på arbetsmarknaden och fullvärdigt 
medborgarskap och som därmed kan möta de demografiska och budgetmässiga 
utmaningarna, i synnerhet de utmaningar som gäller pensionssystemens hållbarhet.

6. Europaparlamentet framhåller att 2020-strategin bör förverkligas genom en ”pakt för den 
ekonomiska politiken, arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken”, som bör bygga på 
riktlinjer, indikatorer och jämförelsetal (som bör kunna tas fram på nationell nivå och 
EU-nivå och vara kopplade till belöningsmekanismer för dem som uppnår målen och 
korrigeringsmekanismer för dem som inte gör det) samt på principen om ”flexicurity” och 
den sociala dialogen

7. Europaparlamentet anser att finanspolitiken måste samordnas på EU-nivå och riktas in på 
hållbar tillväxt, sysselsättning av god kvalitet, bibehållandet av ett samhällssystem som 
främjar delaktighet samt omfördelning av resurser. Detta är nödvändigt för att man ska 
kunna bemöta konsekvenserna av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen samt de 
utmaningar som följer av de demografiska förändringarna och globaliseringen.

8. Europaparlamentet understryker vikten av den kommande grönboken om pensionsreformer 
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och anser att det är nödvändigt att utveckla ett säkert och hållbart socialförsäkringssystem 
som omfattar både offentliga och kompletterande delar, och att utvecklingen av detta bör
uppmuntras genom avtal och skattemässiga åtgärder.

9. Europaparlamentet anser att behovet av hållbara offentliga finanser och tillräckliga system 
för social välfärd och delaktighet innebär att kvaliteten och effektiviteten på förvaltningen 
av de offentliga utgifterna måste höjas och att skattebördan måste fördelas jämnare, med en 
progressiv och tydlig minskning av skattetrycket på arbete. Detta skulle minska 
fattigdomen och garantera den sociala sammanhållningen, som är en viktig faktor för den 
europeiska ekonomiska och sociala modellens konkurrenskraft och hållbarhet.


