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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 den europæiske beskæftigelsesstrategi og retningslinjerne for
beskæftigelse, der er baseret på artikel 148 i TEUF, udgør en politikramme for
beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige foranstaltninger, der skal
gennemføres for at opfylde Europa 2020-målene,

B.

der henviser til, at beskæftigelsesmæssige, arbejdsmarkedsmæssige og sociale politikker
udgør en væsentlig del af de reformer, der skal gennemføres under såvel den
makroøkonomiske overvågning som den tematiske overvågning i Europa 2020strategien,

C.

der henviser til, at der er behov for at sikre et styrket samspil mellem
beskæftigelsespolitik, socialpolitik og økonomiske politikker inden for rammerne af det
europæiske halvår, og der henviser til, at dette er nødt til at blive gjort på en måde, der
fremmer demokratisk ansvarliggørelse, ejerskab og legitimitet,

1.

er af den opfattelse, at der i Europa 2020 og det europæiske halvår som en ramme for
stærkere økonomisk og social styring er potentiale til at bidrage til at styrke en fælles
tilgang til udfordringerne i, reaktionerne på og vurderingerne af den
beskæftigelsesmæssige og sociale situation i medlemsstaterne; beklager imidlertid dybt,
at Europa-Parlamentet ikke blev inddraget i denne proces i det første europæiske halvår;

2.

opfordrer Rådet og Kommissionen til også at overholde nærhedsprincippet og
arbejdsmarkedsdialogen på området løn og pensioner, når de rådgiver medlemsstaterne
om politikker, og til i overensstemmelse med artikel 153, stk. 5, i TEUF at respektere
medlemsstaternes og arbejdsmarkedets parters kompetencer på disse områder;

3.

erklærer, at det agter at bidrage aktivt til gennemførelsen af Europa 2020-strategien og
det europæiske halvår, også de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter heraf, ved at
fastholde dem højt oppe på den politiske dagsorden hele året igennem;

4.

erklærer desuden, at det agter at give udtryk for sine synspunkter om de
beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020 ved hjælp af en stærk
beslutning, der vedtages med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde;

5.

erklærer sig rede til at gå ind i en regelmæssig politikdialog og regelmæssige drøftelser
med relevante aktører, herunder arbejdsmarkedets parter og ngo’er, om de
beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020 og det europæiske halvår, og
opfordrer inden for disse rammer
a)

Kommissionen til at forelægge Parlamentet sin årlige vækstundersøgelse, herunder
sit udkast til den fælles rapport om beskæftigelsen, sit forslag til de årlige
retningslinjer for beskæftigelsen og eventuelle andre forslag til landespecifikke
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henstillinger, der rettes til medlemsstaterne i medfør af artikel 148, stk. 4, i TEUF
b) Beskæftigelsesudvalget (EMCO) til at stille resultaterne af dets
beskæftigelsesovervågning til rådighed for Europa-Parlamentets kompetente udvalg
c)

arbejdsmarkedets parter, sociale ngo’er og andre aktører til at deltage i
regelmæssige drøftelser med Parlamentet, især af gennemførelsen af
beskæftigelses- og socialpolitikkerne og af de fremskridt, der gøres hen imod
opfyldelse af de relevante EU-mål;

6.

anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om resultaterne af aktiviteterne,
der er gennemført inden for rammerne af programmet for gensidig læring, især på de
områder, der fokuseres på i Det Europæiske Råds strategiske vejledning;

7.

understreger, at det er vigtigt at sikre et gensidigt styrkende samspil mellem mikro- og
makroøkonomiske politikker på den ene side og beskæftigelsespolitikker og sociale
politikker på den anden side, og at dette er væsentligt for at kunne nå de overordnede
mål i Europa 2020-strategien;

8.

vil fortsat, også i sine drøftelser af det europæiske halvår, rette særlig opmærksomhed
mod følgerne af den beskæftigelsesmæssige og sociale situation for den
makroøkonomiske situation og omvendt.
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