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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage:

I. følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til artikel 148 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

A. der henviser til, at det er blevet tvingende nødvendigt at styrke samordningen og 
forvaltningen af de økonomiske politikker for at skabe bæredygtig og jobskabende vækst i 
EU,

B. der henviser til, at beskæftigelsespolitikkerne spiller en central rolle i stimuleringen af 
vækst og konkurrenceevne samt forebyggelsen af makroøkonomiske ubalancer,

II. følgende forslag i bilaget til det beslutningsforslag, det vedtager:

Om etablering af en ramme for multilateral overvågning

1. etablere et overvågningssystem, der består af to søjler – økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker – baseret på artikel 121 og 148 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde

2. styrke Beskæftigelsesudvalgets rolle i overensstemmelse med artikel 150 i TEUF i 
håndteringen af grænseoverskridende beskæftigelsesspørgsmål

3. tage højde for medlemsstaters strukturreformer, navnlig pensions- og sundhedsreformer, i 
alle budgetvurderinger 

4. sikre, at det europæiske semester giver mulighed for reelt og rettidigt bidrag fra alle 
berørte parter

5. give EP mulighed for at blive behørigt inddraget i overvågningen af de økonomiske 
politikker og beskæftigelsespolitikkerne

6. indføre et sundt og gennemsigtigt overvågnings- og evalueringssystem for 
beskæftigelsesretningslinjerne på baggrund af EU's overordnede mål, som skal følges op 
af passende delmål, indikatorer og resultattavler

Styrkelse af reglerne i stabilitets- og vækstpagten (SVP)

7. implementere en sanktionsordning, som ikke omfatter budgetposter, der har til formål at 
forbedre beskæftigelse og sociale forhold, navnlig Den Europæiske Socialfond (ESF), og 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden)

Regulering af de finansielle markeder 

8. fremme initiativer, der støtter sunde lønpolitikker, som fokuserer på langsigtet, bæredygtig 
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vækst frem for kortsigtede gevinster. Sådanne initiativer bør gennemføres i hele 
finanssektoren.


