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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at der ifølge artikel 9 i TEUF ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
EU's politikker og aktiviteter skal tages hensyn til fremme af et højt beskæftigelsesniveau 
og sikring af passende social beskyttelse;

B. der henviser til, at traktaterne giver flere fremgangsmåder med hensyn til beskæftigelses-
og socialpolitik, hvis potentiale ikke er blevet udnyttet fuldt ud;

1. understreger behovet for at forbedre social styring på EU-niveau parallelt med indførelsen 
af europæisk økonomisk styring;

2. opfordrer til øget overvågning af social- og beskæftigelsespolitikken svarende til
bestemmelserne om overvågning af de nationale økonomiske politikker;

3. opfordrer til, at der indføres beskæftigelsesmæssige og sociale benchmarks ud over de 
finanspolitiske og makroøkonomiske benchmarks i reglerne om bindende tilsyn med 
budgetdisciplinen i euroområdet for at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af artikel 9 
i TEUF;

4. understreger, at det forhold, at der findes interne ubalancer, og at der sker en forværring af 
disse, gør det nødvendigt at etablere automatiske stabilisatorer på EU- eller 
euroområdeplan;

5. bemærker, at hverken køreplanen "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union"
eller den foreløbige rapport fra Rådets formand Van Rompuy nævner beskæftigelses- og 
socialpolitikken; gentager derfor sin opfordring til en social pagt, som skitseret i
betænkningen vedtaget den 15. oktober 2012 af Økonomi- og Valutaudvalget med 
henstillinger til Kommissionen om rapporten fra formændene for Det Europæiske Råd, 
Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen: Hen imod en egentlig 
økonomisk og monetær union;

6. understreger, at balancen mellem bestemmelserne om socialpolitik og økonomisk politik i 
artikel 121 og artikel 148 i TEUF skal genoprettes;

7. opfordrer Kommissionen til at kræve, at medlemsstaterne fremlægger nationale 
beskæftigelsesplaner som led i deres nationale reformprogrammer;

8. gentager sin opfordring til en styrkelse af den demokratiske dimension af det europæiske 
halvår, bl.a. ved at styrke Parlamentets rolle gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure og ved at inddrage de nationale parlamenter, i samspil med 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet;

9. opfordrer medlemsstaterne til at udvide princippet om forstærket samarbejde til social- og 
beskæftigelsespolitikken, hvis uberettigede blokerende mindretal forhindrer nødvendige 
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fremskridt.


