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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. År 2010 åtog sig medlemsstaterna att uppfylla Europa 2020-målen. EU kommer 
emellertid inte att uppnå dessa mål inom den fastställda tidsfristen, eftersom de 
nationella målen är för lågt satta och de åtgärder som vidtagits inte har lett till några 
påtagliga framsteg.

1. Europaparlamentet beklagar att trots att kommissionen kommit fram till att de 
åtaganden som medlemsstaterna gör i sina nationella reformprogram är otillräckliga 
för att uppnå de flesta av Europa 2020-målen, så uppmanades inte någon av 
medlemsstaterna att höja sina nationella mål i de landsspeficifika 
rekommendationerna.

2. Europaparlamentet välkomnar meddelandet ”Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning” och tillhörande arbetsdokument, och uppmanar 
kommissionen att göra utnyttjandet av den jobbskapande potentialen inom den gröna 
ekonomin, hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen samt IKT-sektorn till 
centrala prioriteringar i den årliga tillväxtöversikten 2013.

3. Europaparlamentet beklagar att de flesta medlemsstater inte lade fram någon nationell 
sysselsättningsplan inom ramen för sina nationella reformprogram för 2012.

4. Europaparlamentet välkomnar rekommendationen som syftar till att åstadkomma en 
övergång från att ta ut skatt på arbete till att ta ut skatt på verksamhet som är skadlig 
för miljön, och uppmanar medlemsstaterna att genomföra denna rekommendation och 
samtidigt se till att övergången i synnerhet gynnar låginkomsttagarna.

5. Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att utarbeta ett ramverk för 
den sociala ekonomin eftersom den är en viktig del av den europeiska sociala 
modellen och den inre marknaden.

6. Det är beklagligt att rådet i sin vägledning för 2012 inte tog fasta på parlamentets 
begäran om att fokus bör ligga på kvalitet i arbetet. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i den årliga tillväxtöversikten för 2013 inkludera kvalitet i arbetet, 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter och främjande av rörlighet på 
arbetsmarknaden, verksamhet som egenföretagare och rörlighet över nationsgränserna 
genom ökad säkerhet för arbetssökande.

7. Europaparlamentet uppmanar än en gång medlemsstaterna att garantera att personer 
med prekära kontrakt, tillfälliga kontrakt eller deltidskontrakt, eller som är 
egenföretagare, åtnjuter tillbörligt socialt skydd och har tillträde till utbildning, och 
uppmanar dem också att genomföra ramavtal i detta avseende.

8. Europaparlamentet välkomnar de rekommendationer som tar upp de låga 
sysselsättningsnivåerna bland kvinnor, och uppmanar kommissionen att i sin politiska 
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vägledning ta itu med segregeringen på arbetsmarknaden, den ojämlika fördelningen 
av vårdansvar och budgetkonsolideringens effekter på kvinnor.

9. Europaparlamentet konstaterar att ett flertal medlemsstater har fått rekommendationer 
i fråga om löner, och uppmanar kommissionen att se till att dessa inte förvärrar 
fattigdomen bland förvärvsarbetande eller löneskillnaderna eller missgynnar 
låginkomsttagarna.

10. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och rådet lägger ökad vikt vid att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten. Kommissionen uppmanas att snarast föreslå en 
bindande EU-garanti för ungdomar och rådet uppmanas att snarast fatta beslut om 
förslagen i sysselsättningspaketet.

11. Europaparlamentet välkomnar rekommendationen som i vägledningen för 2012 läggs 
fram för att hantera de sociala konsekvenserna av krisen, och välkomnar även att man 
i de landsspecifika rekommendationerna lagt ökad vikt vid fattigdomsbekämpning. 
Däremot är den ökande fattigdomen i EU mycket oroväckande.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se över resultattavlan vad 
gäller korrigering av makroekonomiska obalanser och att stärka dess sociala och 
sysselsättningsmässiga dimension.

13. Europaparlamentet finner det oroväckande att medlemsstater som omfattas av program 
för finansiellt stöd inte har fått rekommendationer rörande Europa 2020-målen, och 
uppmanar kommissionen att bedöma hur det ekonomiska anpassningsprogrammet kan 
komma att påverka de viktigaste målen.

14. Europaparlamentet uppmanar rådet att snarast nå en överenskommelse med 
parlamentet och genast börja tillämpa förslaget för att stärka övervakningen över de 
medlemsstater som har allvarliga problem, bland annat genom en social 
konsekvensanalys och genom att se till att anpassningsprogrammen till fullo 
överensstämmer med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att engagera arbetsmarknadens 
parter, icke-statliga organisationer och lokala myndigheter i arbetet med att utarbeta 
och genomföra strategier inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att komma överens med parlamentet om 
ett format för den årliga tillväxtöversikten som gör det möjligt för parlamentet att 
ändra den innan den antas av rådet.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra den europeiska 
planeringsterminens kvalitet, öppenhet och demokratiska ansvarighet, genom att 
föreslå lagstiftning som fastställer de formella kraven på utformningen och tidpunkten 
för de handlingar som ska läggas fram.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att komma överens om förfaranden 
som möjliggör en verklig parlamentarisk debatt och inblandning av berörda parter på 
nationell nivå.


