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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:

1. Europaparlamentet välkomnar att vissa medlemsstater har lämnat in rapporter om hur det 
går med målen i Europa 2020-strategin, i vissa fall med specificering av vilka projekt som 
är kopplade till dessa mål. Alla medlemsstater uppmanas att ta med dessa rapporter i sina 
bidrag till den europeiska planeringsterminen för 2014.

2. Europaparlamentet inser att de landsspecifika rekommendationerna är särskilt viktiga i år, 
eftersom medlemsstaterna bestämmer sina investeringsprioriteringar för 
sammanhållningspolitiken inom nästa fleråriga budgetram. I detta sammanhang vill 
parlamentet att EU:s anslag fokuseras ytterligare på tillväxt- och sysselsättningspolitiken, 
och särskilt på att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

3. Europaparlamentet välkomnar att åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga 
arbetsmarknadsreformer som syftar till att göra arbetsmarknaden smidigare genom att 
införa mer intern och extern flexibilitet, minska segmenteringen och underlätta bytet av 
anställning.

4. Europaparlamentet noterar att alla medlemsstater har fått rekommendationer avseende 
sysselsättningsgraden. De medlemsstater där det råder hög arbetslöshet uppmanas att i 
samråd med arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva arbetsmarknadsåtgärder, t.ex. 
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar, samt genomföra fler reformer för att underlätta 
tillgången till anställningar, förhindra alltför tidigt utträde från arbetsmarknaden, minska 
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa segmentering av arbetsmarknaden.

5. Europaparlamentet påminner om att de unga arbetslösas situation är särskilt oroande och 
att det krävs snabba åtgärder. Parlamentet efterlyser en europeisk pakt för sysselsättning 
av unga, som leder till att de åtgärder som redan länge har varit beslutade verkligen 
genomförs och som innebär nya medel och åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten. 

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet har antagit ungdomsgarantin och att 6 miljarder 
EUR har öronmärkts för sysselsättningsinitiativet för unga som en del i nästa fleråriga 
budgetram. Medlemsstaterna uppmanas att införa ungdomsgarantiprogram.

7. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fortsätta arbetet med insatsgrupperna 
för ungdomars sysselsättning för att hjälpa medlemsstaterna med de högsta 
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att omplanera EU:s strukturfondsmedel så att de inriktas på 
unga personer. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att bygga på Eures, det 
europeiska nätverket för arbetsförmedlingar, genom att intensifiera och bredda dess 
verksamhet och särskilt främja ungdomars rörlighet.

8. Europaparlamentet betonar att det behövs åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för 
kvinnor, äldre arbetstagare och arbetstagare med funktionsnedsättningar genom att se till 
att det finns effektiva incitament för att återvända till och stanna kvar i arbete. Parlamentet 
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påminner om att kvalitet, rimliga priser och tillgänglighet i samband med tjänster för 
undervisning och vård av små barn spelar en avgörande roll.

9. Europaparlamentet betonar att de långtidsarbetslösa bör stödjas genom 
aktivitetsincitament, såsom program ”från bidrag till arbete” och adekvata välfärdssystem 
i samband med återknytandet av kontakterna med arbetsmarknaden. 

10. Europaparlamentet påminner om att den stora ekonomiska potentialen hos servicesektorn 
och dess potential för arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet uppmanar till fullständigt 
och korrekt genomförande av EU:s tjänstedirektiv. Medlemsstaterna uppmanas att 
avlägsna hinder inom detaljhandelssektorn och överdrivna restriktioner för de fria yrkena
och reglerade yrkeskategorier.

11. Europaparlamentet påminner om den bristande överensstämmelsen mellan erbjudna 
kvalifikationer och erbjudna anställningar samt den brist på arbetskraft som råder inom 
många regioner och sektorer, och den oförmåga som vissa utbildningssystem har visat när 
det gäller att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden. Parlamentet välkomnar de reformer 
av undervisningssystemen som många medlemsstater har genomfört för att anpassa 
kunskaper och kompetens till arbetsmarknadens behov, särskilt när det gäller ungdomar.  
Nästan alla medlemsstater behöver vidta ytterligare åtgärder och investera mera i 
utbildningssektorn.

12. Europaparlamentet noterar att krisen har haft allvarliga och ihållande effekter för 
arbetslöshetsnivåerna och den sociala situationen i medlemsstaterna, vilket har lett till en 
ohållbar ökning av fattigdom och social utestängning, inklusive barnfattigdom, 
bostadslöshet, fattigdom trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i hushållen. I detta 
sammanhang uppmanas medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten och se till att de 
välfärdssystem som vänder sig till de drabbade fungerar effektivt.

13. Europaparlamentet välkomnar att många medlemsstater detta år har gjort stora 
ansträngningar för att involvera de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter och 
civilsamhället i utarbetandet av sina nationella reformprogram. För att de nödvändiga 
reformerna ska få effekt och var framgångsrika är det avgörande att alla intressenter 
engagerar sig i arbetet med att ta fram dem.


