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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 medlemsstaterne i 2010 forpligtede sig til EU 2020-målene; der 
imidlertid henviser til, at EU ikke er på vej til at nå disse mål inden for tidsrammen, 
eftersom de kombinerede nationale mål er for lave, og de trufne foranstaltninger ikke 
har ført til betydelige fremskridt;

1. beklager, at ingen af medlemsstaterne i de landespecifikke anbefalinger er blevet
opfordret til at intensivere sine nationale mål, selv om Kommissionens har konstateret, 
at de forpligtelser, som medlemsstaterne har fastsat i deres nationale 
reformprogrammer, ikke er tilstrækkelige til at nå de fleste af 2020-målene;

2. glæder sig over meddelelsen om et opsving med høj beskæftigelse og 
arbejdsdokumenterne fra Kommissionens tjenestegrene; opfordrer Kommissionen til 
at udnytte jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi, på social- og 
sundhedsområdet og i ikt-sektoren til nøgleprioriteter i den årlige vækstundersøgelse 
for 2012;

3. beklager, at de fleste medlemsstater ikke har forelagt en national jobplan som en del af 
deres nationale reformprogram for 2012;

4. glæder sig over anbefalingen om at omlægge skatter fra arbejde til miljøskadelige 
aktiviteter; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre denne anbefaling og samtidig 
sikre, at dette især vil være til gavn for lave indkomster;

5. gentager sin opfordring til Kommissionen om at udarbejde en ramme for den sociale 
økonomi, da det er et vigtigt element i den europæiske sociale model og det indre 
marked;

6. beklager, at Rådet har undladt at tage hensyn til Parlamentets opfordring om at 
fokusere på jobkvalitet i dets retningslinjer for 2012; opfordrer Kommissionen til at 
medtage jobkvalitet, centrale arbejdstageres rettigheder og støtte til mobilitet på 
arbejdsmarkedet, selvstændig virksomhed og grænseoverskridende mobilitet ved at 
øge sikkerheden for arbejdstagere, der skifter arbejde, i den årlige vækstundersøgelse 
for 2013;

7. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at sikre, at folk med usikre og 
midlertidige kontrakter eller deltidskontrakter, eller som er selvstændige, har en 
passende social beskyttelse og adgang til uddannelse, og om at gennemføre relaterede 
rammeaftaler;

8. glæder sig over anbefalingerne, der vedrører kvinders meget lave deltagelse på 
arbejdsmarkedet; opfordrer Kommissionen til at behandle kønsopdeling på 
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arbejdsmarkedet, ulige fordeling af omsorgsforpligtelser og virkningerne af 
finanspolitisk konsolidering på kvinder i sine politiske retningslinjer;

9. bemærker, at flere medlemsstater har modtaget anbefalinger vedrørende lønninger;
opfordrer Kommissionen til at sikre, at de ikke fører til en forøgelse af fattigdom 
blandt personer i arbejde eller større lønforskelle eller er til skade for
lavindkomstgrupper;

10. glæder sig over Kommissionens og Rådets øgede fokus på bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed; opfordrer Kommissionen til straks at foreslå en bindende 
europæisk ungdomsgaranti; opfordrer Rådet til hurtigt at træffe afgørelse om 
forslagene i beskæftigelsespakken;

11. bifalder anbefalingen om at håndtere de sociale konsekvenser af krisen i 
retningslinjerne for 2012 og den øgede vægt på bekæmpelse af fattigdom i de 
landespecifikke anbefalinger; er dybt bekymret over den stigende fattigdom i EU;

12. opfordrer Kommissionen og Rådet til at revidere resultattavlen med henblik på at 
korrigere for makroøkonomiske ubalancer og styrke dens sociale og 
beskæftigelsesmæssige dimension;

13. udtrykker bekymring over, at der ikke er fremsat anbefalinger vedrørende EU 2020-
målene til medlemsstater, der har et program for finansiel bistand; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere virkningerne af det økonomiske tilpasningsprogram på de 
overordnede mål;

14. opfordrer Rådet til at nå frem til en hurtig aftale med Parlamentet og øjeblikkeligt 
påbegynde anvendelsen af forslaget med henblik på at styrke overvågningen af 
medlemsstater i alvorlige vanskeligheder, herunder en social konsekvensanalyse og 
fuld sammenhæng mellem tilpasningsprogrammerne og de overordnede økonomiske 
retningslinjer;

15. opfordrer Kommissionen og Rådet til at inddrage arbejdsmarkedets parter, ngo'er og 
lokale myndigheder i formuleringen og gennemførelsen af politikker inden for 
rammerne af det europæiske halvår;

16. opfordrer Kommissionen til at nå til enighed med Parlamentet om et format for de 
årlige vækstundersøgelser, så Parlamentet kan ændre dem forud for Rådets vedtagelse;

17. opfordrer Kommissionen til at forbedre kvaliteten, gennemsigtigheden og den 
demokratiske ansvarlighed i det europæiske halvår ved at foreslå lovgivning, der 
definerer de formelle krav om formatet og tidsfristerne for dokumenter, der skal 
indsendes;

18. opfordrer medlemsstaterne til at nå til enighed om procedurer, som giver mulighed for 
reel parlamentarisk debat og inddragelse af interessegrupper på nationalt plan.


