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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. I enlighet med artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget), måste främjandet av hög sysselsättning och garantier för ett fullgott 
socialt skydd beaktas vid fastställandet och genomförandet av EU:s politik och 
verksamhet.

B. Fördragen anger flera möjligheter när det gäller sysselsättnings- och socialpolitiken, och 
dessa har inte utnyttjats fullt ut.

1. Europaparlamentet understryker behovet av att förbättra den sociala styrningen på 
europeisk nivå och samtidigt upprätta europeisk ekonomisk styrning.

2. Europaparlamentet efterlyser en ökad övervakning av social- och sysselsättningspolitiken 
som är jämförbar med bestämmelserna om övervakning av nationell ekonomisk politik.

3. Europaparlamentet vill se att riktmärken för sysselsättning och sociala frågor införs vid 
sidan av de finanspolitiska och makroekonomiska riktmärkena, enligt bestämmelserna för 
övervakning av budgetdisciplinen i eurozonen, för att säkerställa en korrekt tillämpning av 
artikel 9 i EUF-fördraget.

4. Europaparlamentet betonar att det faktum att inre obalanser förekommer och förvärras 
kräver automatiska stabilisatorer på EU-nivå och på euroområdesnivå, såsom 
en ungdomsgaranti eller en minsta arbetslöshetsersättning.

5. Europaparlamentet konstaterar att varken färdplanen ”Mot en verklig ekonomisk och 
monetär union” eller halvtidsrapporten från Europeiska rådets ordförande van Rompuy tar 
upp sysselsättnings- eller socialpolitiken. Parlamentet upprepar därför sitt krav på 
en social pakt, i enlighet med det betänkande som antogs den 15 oktober 2012 av utskottet 
för ekonomi och valutafrågor, med rekommendationer till kommissionen avseende 
rapporten med titeln ”Mot en verklig ekonomisk och monetär union” från ordföranden för 
Europeiska rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och eurogruppen.

6. Europaparlamentet betonar att balansen mellan bestämmelserna om den sociala respektive 
den ekonomiska politiken enligt artikel 121 och 148 i EUF-fördraget måste återställas.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att insistera på att medlemsstaterna lägger 
fram nationella sysselsättningsplaner som en del av deras nationella reformprogram.

8. Europaparlamentet upprepar sitt krav på en stärkt demokratisk dimension i den europeiska 
planeringsterminen, bland annat genom att stärka parlamentets roll med hjälp av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet och genom att involvera nationella parlament, 
i samverkan med arbetsmarknadsparterna och det civila samhället.
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9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, då blockerande minoriteter utan anledning 
hindrar nödvändiga framsteg, att utöka principen om fördjupat samarbete till social- och 
sysselsättningspolitiken.


