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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:

1. glæder sig over, at nogle medlemsstater har indgivet rapporter om fremskridtene hen imod 
EU2020-målene og i nogle tilfælde har redegjort for de specifikke projekter, der er knyttet 
til disse mål; opfordrer alle medlemsstater til at lade sådanne rapporter indgå i deres 
bidrag til det europæiske semester 2014;

2. erkender, at dette års landespecifikke henstillinger er særligt vigtige, fordi 
medlemsstaterne definerer deres investeringsprioriteter for samhørighedspolitikken i den 
næste flerårige finansielle ramme; opfordrer i denne forbindelse til større målretning af 
EU-finansieringen af vækst- og beskæftigelsespolitikker, især bekæmpelsen af 
ungdomsarbejdsløshed;

3. glæder sig over, at adskillige medlemsstater har vedtaget omfattende 
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at fremme arbejdsmarkedets omstillingsevne, 
skabe mere intern og ekstern fleksibilitet, begrænse opsplitningen og lette jobskift;

4. bemærker, at alle medlemsstater har modtaget henstillinger angående niveauerne for 
arbejdsmarkedsdeltagelse; opfordrer medlemsstater med stor arbejdsløshed til i samråd 
med arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom uddannelse og beskæftigelsestjenester og til at 
indføre yderligere reformer med henblik på at fremme adgangen til beskæftigelse, 
forebygge tidlige tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet, begrænse arbejdsomkostningerne 
og bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

5. erindrer, at situationen for arbejdsløse unge er særlig bekymrende, og at der er behov for 
en omgående indsats; slår til lyd for en europæisk pagt om ungdomsarbejdsløshed, som 
sikrer, at de for længst aftalte foranstaltninger bliver gennemført, og tilfører bekæmpelsen 
af ungdomsarbejdsløsheden nye ressourcer og foranstaltninger; 

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som en del af den næste flerårige finansielle ramme; 
opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre ungdomsgarantiordninger;

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte arbejdet med indsatshold for 
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de medlemsstater, der har den største 
ungdomsarbejdsløshed, med at omprogrammere finansiering under EU's strukturfonde 
med henblik på at målrette den mod unge; glæder sig over, at Kommissionen agter at 
bygge videre på den europæiske portal for jobmobilitet (EURES) og forstærke og udvide 
dens aktiviteter og især fremme unges mobilitet;

8. understreger, at der er brug for en særlig indsats for at øge kvinders, ældre arbejdstageres 
og handicappede arbejdstageres deltagelse på arbejdsmarkedet og i den forbindelse sikre, 
at der er effektive incitamenter til at vende tilbage til og blive i arbejde; erindrer, at 



PE514.623v01-00 4/4 PA\940752DA.doc

DA

kvaliteten af, prisen for og adgangen til førskoleundervisning og børnepasningsordninger 
spiller en afgørende rolle;

9. understreger, at langtidsarbejdsløse bør støttes gennem aktiveringstiltag såsom 
programmer for at overgang fra overførselsindkomst til arbejde og passende 
støtteordninger for tilbagevenden til arbejdsmarkedet; 

10. erindrer, at det store økonomiske og beskæftigelsesmæssige potentiale i servicesektoren 
fortsat ikke er udnyttet; opfordrer til, at EU's tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt og 
helt; opfordrer medlemsstaterne til at fjerne hindringer i detailsektoren og overdrevne 
begrænsninger inden for liberale erhverv og regulerede erhverv; 

11. erindrer om misforholdet mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer samt flaskehalse 
i mange regioner og sektorer samt om visse uddannelses- og efteruddannelsessystemers 
manglende evne til at efterkomme markedsefterspørgslen; glæder sig over de ændringer af 
erhvervsuddannelsessystemet, som flere medlemsstater har gennemført med henblik på at 
tilpasse færdigheder og kompetencer til arbejdsmarkedets behov, navnlig for unges 
vedkommende; erindrer, at næsten alle medlemsstater bliver nødt til at træffe yderligere 
foranstaltninger og investeringer på uddannelsesområdet; 

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig og langvarig indvirkning på medlemsstaterne 
arbejdsløshedsniveauer og deres sociale forhold, hvilket har ført til en uholdbar stigning i 
fattigdom og social udstødelse, herunder børnefattigdom, hjemløshed, fattigdom blandt 
beskæftigede og overdreven gældsætning i husholdningerne; opfordrer medlemsstaterne 
til at forbedre deres sikkerhedsnet og sikre, at de velfærdssystemer, som tager hånd om de 
berørte personer, fungerer effektivt;

13. glæder sig over, at mange medlemsstater i år har gjort et stor indsats for at inddrage de 
nationale parlamenter, arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet i udarbejdelsen af de 
nationale reformprogrammer; understreger, at det er afgørende, at alle aktører inddrages i 
udformningen af de nødvendige reformer, for at de kan give de ønskede resultater.


