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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.

Den europeiska sysselsättningsstrategin och riktlinjerna för sysselsättningen grundar sig
på artikel 148 i EUF-fördraget och ger en politisk ram för de sysselsättnings- och
arbetsmarknadsåtgärder som ska genomföras för att uppnå målen i
Europa 2020-strategin.

B.

Sysselsättnings-, arbetsmarknads- och socialpolitiken är viktiga delar i de reformer som
ska genomföras inom ramen för både den makroekonomiska och den tematiska
övervakningen av Europa 2020-strategin.

C.

Det finns ett behov av att säkra en starkare samverkan mellan sysselsättningspolitiken,
socialpolitiken och den ekonomiska politiken inom ramen för den europeiska terminen.
Detta måste göras på ett sätt som främjar demokratisk ansvarighet, egenansvar och
legitimitet.

1.

Europaparlamentet anser att Europa 2020-strategin och den europeiska terminen utgör
en ram för stärkt ekonomisk och social styrning som kan bidra till att stärka en
gemensam strategi för utmaningarna i, reaktionerna på och bedömningen av den
sysselsättningsmässiga och sociala situationen i medlemsstaterna. Parlamentet beklagar
emellertid att det inte fick vara med i denna process under den första europeiska
terminen.

2.

Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att när de lägger fram politiska
riktlinjer för medlemsstaterna respektera subsidiaritetsprincipen och dialogen mellan
arbetsmarknadens parter i samband med löner och pensioner. Likaså bör de i enlighet
med artikel 153.5 i EUF-fördraget respektera medlemsstaternas och arbetsmarknadens
parters behörighet på dessa områden.

3.

Europaparlamentet avser att bidra aktivt till att genomföra Europa 2020-strategin och
den europeiska terminen, bland annat genom att bidra till dess sysselsättningsaspekter
och sociala aspekter, och låta dem stå högt på den politiska dagordningen under hela
året.

4.

Europaparlamentet avser dessutom att uttrycka sina synpunkter när det gäller
sysselsättningsaspekterna och de sociala aspekterna av Europa 2020-strategin med hjälp
av en särskild resolution som kommer att antas inför Europeiska rådets vårmöte.

5.

Europaparlamentet förklarar sig berett att delta i en regelbunden politisk dialog och
diskussion med berörda aktörer, däribland arbetsmarknadens parter och icke-statliga
organisationer, om sysselsättningsaspekterna och de sociala aspekterna av
Europa 2020-strategin och den europeiska terminen, och
a)

uppmanar kommissionen att för parlamentet lägga fram sin årliga tillväxtöversikt,
inbegripet utkastet till gemensam rapport om sysselsättningen, sitt utkast till årliga
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riktlinjer för sysselsättningen och eventuella förslag till landsspecifika
rekommendationer som avges på grundval av artikel 148.4 i EUF-fördraget,
b) uppmuntrar sysselsättningskommittén att dela med sig av resultatet av sin
sysselsättningsövervakning till Europaparlamentets ansvariga utskott,
c)

uppmanar arbetsmarknadens parter, de icke-statliga organisationerna på det sociala
området och övriga aktörer att delta i en regelbunden diskussion med parlamentet,
särskilt om genomförandet av sysselsättnings- och socialpolitiken och andra
framsteg som görs mot att uppnå EU:s mål.

6.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att delge parlamentet resultaten av de
åtgärder som vidtas inom programmet för ömsesidigt lärande, särskilt på de områden
som tas upp i Europeiska rådets strategiska riktlinjer.

7.

Europaparlamentet betonar vikten av att garantera ömsesidigt ökad samverkan mellan
den mikroekonomiska och makroekonomiska politiken, å ena sidan, och
sysselsättnings- och socialpolitiken, å andra sidan, vilket är av grundläggande betydelse
för att man ska kunna uppnå de övergripande målen för Europa 2020-strategin.

8.

Europaparlamentet står fast vid sitt åtagande att bland annat i sina överläggningar om
den europeiska terminen fästa särskild vikt vid den sysselsättningsmässiga och sociala
situationens inverkan på den makroekonomiska situationen och tvärtom.
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