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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2012
(2011/2320(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til artikel 9 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

 der henviser til artikel 145, 148, 152 og artikel 153, stk. 5, i TEUF,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2011 om den årlige 
vækstundersøgelse for 2012 (KOM(2011)0815) og udkastet til fælles rapport om 
beskæftigelsen i bilaget hertil,

 der henviser til sin beslutning af 1. december 2011 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker1,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om Europa 2020: En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020),

 der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. september 2010 om forslag til 
Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker: Del II i 
de integrerede retningslinjer for Europa 20202,

 der henviser til Rådets afgørelse 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker3,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 om en dagsorden for 
nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse (KOM(2010)0682),

 der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2011 om en dagsorden for nye kvalifikationer 
og job4,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 om den europæiske 
platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social og territorial 
samhørighed (KOM (2010)0758),

 der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse5,

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. september 2010 om Unge på vej: Et 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0542.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0309. 
3 EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0466.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0495.
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initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i Den Europæiske Union (KOM(2010)0477),

 der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om Unge på vej - en ramme for forbedring 
af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa1,

 der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om fremme af de unges adgang til 
arbejdsmarkedet, styrkelse af status for praktikanter og praktik- og lærlingeordninger2,

 der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, 
bæredygtig økonomi3,

 der henviser til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP4,

 der henviser til Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen 
vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS5,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-
0000/2011),

A. der henviser til, at krisen har vidtrækkende sociale konsekvenser, som nu bliver forværret
af virkningerne af de økonomiske stramninger og nedskæringerne i antallet af stillinger, 
sociale ydelser og offentlige tjenesteydelser;

B. der henviser til, at arbejdsløsheden er steget markant siden 2008 og er nået op på 23 mio. 
arbejdsløse i EU, svarende til 10 % af den erhvervsaktive befolkning, og at EU for at nå 
sit beskæftigelsesmål vil skulle have yderligere 17,6 mio. mennesker i beskæftigelse inden 
2020;

C. der henviser til situationen på arbejdsmarkedet er særlig kritisk for de unge;

D. der henviser til, at krisen har skabt nye kategorier af mennesker, der risikerer fattigdom, 
og at Udvalget for Social Beskyttelse advarer om et stigende antal mennesker, der 
risikerer fattigdom, børnefattigdom, alvorlige materielle afsavn og social udstødelse på 
grund af de finanspolitiske konsolideringsforanstaltningers virkninger for de sociale 
beskyttelsessystemer;

E. der henviser til, at medlemsstaterne har gjort mindre fremskridt end forventet med hensyn 
til at opfylde Europa 2020-målsætningerne, selv om situationen er kritisk, og at de tilsagn, 
der er givet i de nationale reformprogrammer, er utilstrækkelige til at opfylde de fleste af 
de mål, der er opstillet på EU-plan;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0230.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0262.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0299.
4 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
5 EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9.
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F. der henviser til, at de sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter er samlet i blot en af de 
fem prioriteter i den årlige vækstundersøgelse, mens de repræsenterer tre ud af fem af de 
overordnede mål i Europa 2020-strategien;

Nøglebudskaber med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde

1. pålægger Det Europæiske Råd at indarbejde følgende budskaber i sine politiske 
retningslinjer for det europæiske semester 2012;

I. Sikre sammenhæng og øge ambitionerne om at opfylde Europa 2020-målene

2. opfordrer Det Europæiske Råd til at sikre, at de årlige politiske retningslinjer, der 
fastlægges på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, fuldt ud sigter mod at opfylde 
alle målsætningerne i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst;

3. opfordrer Det Europæiske Råd til at sikre sammenhæng mellem de forskellige prioriteter i 
dets politiske retningslinjer, således at retningslinjerne for finanspolitisk konsolidering 
ikke hæmmer bestræbelserne på at bekæmpe arbejdsløsheden og krisens sociale 
konsekvenser;

4. er dybt foruroliget over, at de nuværende nationale mål ikke engang i teorien er 
tilstrækkelige til at opfylde de overordnede mål i Europa 2020 for beskæftigelse, 
uddannelse og bekæmpelse af fattigdom; opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til 
at sikre, at medlemsstaterne gør deres nationale mål mere ambitiøse, og at målene bliver 
ledsaget af konkrete og realistiske køreplaner for gennemførelsen og bliver evalueret ved 
hjælp af klare og konsekvente indikatorer, der bygger på den vedtagne fælles 
evalueringsramme, således at EU bliver sat på et klart og realistisk spor i retningen af 
opfyldelse af alle Europa 2020-målene, og således at fremskridtene kan måles på en 
gennemsigtig måde;

II. Støtte bæredygtig jobskabelse med investeringer og skattereformer

5. opfordrer Det Europæiske Råd til at give det nødvendige budgetpolitiske råderum og 
tilskyndelse til investeringer i bæredygtig jobskabelse; opfordrer de medlemsstater, der 
har overskud på de løbende poster, til at bidrage til en nedbringelse af de 
makroøkonomiske ubalancer ved at øge den interne efterspørgsel for at forhindre en 
recessionsspiral til skade for jobvæksten i EU som helhed;

6. opfordrer Det Europæiske Råd til at godkende de politiske retningslinjer for at flytte 
skattebyrden væk fra arbejde, således at det gøres mere attraktivt at ansætte medarbejdere, 
med henblik på at forbedre situationen for sårbare grupper, unge arbejdsløse, 
lavtuddannede, mennesker med lav indkomst og sekundære forsørgere; opfordrer Det 
Europæiske Råd til at godkende retningslinjerne om at øge indtægterne gennem en 
retfærdig og effektiv beskatning og bedre skattekoordination for at bekæmpe 
skatteunddragelse;
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III. Forbedre beskæftigelsens kvalitet og vilkårene for øget deltagelse på arbejdsmarkedet

7. beklager, at de politiske retningslinjer med henblik på at gøre det mere attraktivt at arbejde 
ikke tager fat på jobkvaliteten, og at der ikke gøres nok for at skabe de nødvendige 
forudsætninger for at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet, navnlig blandt kvinder; 
opfordrer Det Europæiske Råd til at medtage retningslinjer om ordentligt arbejde og 
bestræbelser på at gøre det lettere at forene arbejde, familie og privatliv ved hjælp af 
børnepasningsmuligheder til overkommelige priser, familierelateret orlov og fleksible 
arbejdsordninger;

8. advarer om, at man i forbindelse med de økonomiske stramninger og nedbringelsen af de 
administrative byrder ikke bør gå på kompromis med de sociale og de sundheds- og 
sikkerhedsmæssige standarder;

IV. Bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden

9. opfordrer Det Europæiske Råd til at gøre bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden til en 
prioritet og medlemsstaterne til at udvikle omfattende strategier for unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse; opfordrer medlemsstaterne til at oprette en 
ungdomsgarantifond, der kan sikre retten for alle unge i EU til at blive tilbudt et job, en 
læreplads, efteruddannelse eller en kombination af arbejde og uddannelse efter en periode 
på højst 4 måneders ledighed; understreger vigtigheden af at reducere omfanget af usikre 
ansættelsesforhold blandt unge;

V. Bekæmpe fattigdom og social udstødelse med særligt fokus på grupper uden eller med 
begrænset kontakt til arbejdsmarkedet

10. glæder sig over, at den årlige vækstundersøgelse for første gang omfatter retningslinjer 
inden for fattigdom og social udstødelse, og opfordrer Det Europæiske Råd til at 
godkende disse retningslinjer som en prioritet og derved sikre, at bekæmpelsen af 
fattigdom og social udstødelse rækker ud over foranstaltninger med henblik på at integrere 
folk på arbejdsmarkedet ved at fokusere på social beskyttelse og aktiv inddragelse af 
sårbare grupper uden eller med begrænset kontakt til arbejdsmarkedet;

11. understreger, at artikel 9 i TEUF skal afspejles hele vejen igennem de europæiske 
semestre, herunder i de landespecifikke henstillinger, som bør ledsages af forudgående og 
efterfølgende sociale konsekvensanalyser;

VI. Styrke den demokratiske legitimitet, ansvarligheden og ejerskabet

12. minder om, at den stadig større europæiske dimension i medlemsstaternes økonomiske 
politikker bør gå hånd i hånd med en øget demokratisk legitimitet og passende 
ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter; mener, at Det 
Europæiske Råd, eftersom der ikke er noget retsgrundlag for at anvende den almindelige 
lovgivningsprocedure i forbindelse med den årlige vækstundersøgelse, har et særligt 
ansvar for at tage hensyn til parlamentariske bemærkninger, når det godkender de 
politiske retningslinjer, for at give dem demokratisk legitimitet;

13. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at de nationale og regionale parlamenter, 



PR\887379DA.doc 7/11 PE478.458v02-00

DA

arbejdsmarkedets parter, offentlige myndigheder og civilsamfundet inddrages i 
gennemførelsen af de politiske retningslinjer, således at der sikres ejerskab;

14. opfordrer Kommissionen til at ændre den årlige vækstundersøgelse til årlige retningslinjer 
for bæredygtig vækst i 2013, til at udforme den på en sådan måde, at Parlamentet kan 
fremsætte ændringsforslag, og til at sikre, at en gennemsigtig interinstitutionel 
beslutningsproces udmunder i politiske retningslinjer, der er vedtaget i fællesskab;

Ekstra indsats på beskæftigelsesområdet og det sociale område

Øge beskæftigelsen og forbedre jobkvaliteten

15. opfordrer medlemsstaterne til at støtte initiativer, der fremmer udviklingen af de sektorer, 
der har det største beskæftigelsespotentiale, navnlig i forbindelse med overgangen til en 
bæredygtig økonomi (grønne job), sundhedstjenester og sociale tjenester (hvide job) og 
den digitale økonomi;

16. opfordrer medlemsstaterne til at øge de offentlige arbejdsformidlingers dækning og 
effektivitet og til at vedtage effektive aktive arbejdsmarkedspolitikker, der gensidigt 
støttes af rimelige systemer for støtte for at fastholde beskæftigelsesevnen og hjælpe 
mennesker tilbage til arbejdsmarkedet;

17. mener, at det overordnede mål for beskæftigelsesgraden i Europa 2020 kun kan nås, hvis 
kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet øges betydeligt, og at retningslinjerne til 
medlemsstaterne bør sigte på at skabe de nødvendige forudsætninger for højere 
beskæftigelsesgrader blandt kvinder, såsom børnepasning til overkommelige priser, 
passende barsels-, fædre- og forældreorlovsordninger og fleksibilitet med hensyn til 
arbejdstider og arbejdssted;

18. opfordrer medlemsstaterne til at skabe arbejdsvilkår, der gør det muligt for ældre 
arbejdstagere, der ønsker det, at deltage og forblive på arbejdsmarkedet, ved at bekæmpe 
aldersdiskrimination, erstatte incitamenter for ældre arbejdstagere til at forlade
arbejdsmarkedet med incitamenter til et rummeligt arbejdsmarked og tilpasse 
arbejdsvilkårene til ældre arbejdstageres behov, f.eks. ved at indføre ret til fleksible 
arbejdstider og arbejdssteder, ret til uddannelse og ret til en fleksibel overgang til 
pensionering;

19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at midlertidigt ansatte, deltidsansatte og
selvstændige har en passende social beskyttelse og adgang til uddannelse, og at 
rammebetingelserne giver dem mulighed for at gøre karriere; opfordrer medlemsstaterne
til at gennemføre rammeaftalerne om deltidsarbejde og tidsbegrænset ansættelse;

Investere i uddannelse

20. opfordrer medlemsstaterne til at investere i uddannelse, livslang læring og uformel og 
ikkeformel læring og advarer om de langsigtede sociale og økonomiske omkostninger ved 
nedskæringer i uddannelsesbudgetterne;

21. opfordrer EU og medlemsstaterne til at bygge bro over den manglende overensstemmelse 
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mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer og manglen på kvalifikationer ved at blive 
bedre til at komme kvalifikationsbehovene i forkøbet med henblik på at forberede 
arbejdsstyrken på overgangen til en bæredygtig økonomi;

22. minder om, at Kommissionen i sit flagskibsinitiativ "Unge på vej" lovede at fremsætte 
forslag til nye rammer for praktikophold af kvalitet, og opfordrer den til straks at 
forelægge sådanne rammer;

Bekæmpe fattigdom og fremme social inklusion

23. opfordrer medlemsstaterne til at gøre de sociale beskyttelsessystemer mere 
hensigtsmæssige og effektive og til at sørge for, at der fortsat er sociale automatiske 
stabilisatorer, der fungerer som stødpuder mod fattigdom og social udstødelse;

24. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre strategier for aktiv inklusion og 
tilstrækkelige og økonomisk overkommelige tjenester af høj kvalitet samt 
minimumsindkomststøtte for at forhindre marginalisering af lavindkomstgrupper og 
sårbare grupper;

25. opfordrer medlemsstaterne til i deres nationale reformprogrammer at redegøre for, 
hvordan EU-midlerne vil blive brugt til at støtte specifikke politiske målsætninger med 
henblik på at opfylde deres nationale Europa 2020-mål;

Nødvendig yderligere indsats for at opnå bedre styring, engagement og demokratisk 
legitimitet

26. er bekymret over, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter fortsat spiller en 
begrænset rolle i det europæiske semester; mener, at de politiske retningslinjer i den årlige 
vækstundersøgelse, der er iværksat af Kommissionen, og som skal godkendes af Det 
Europæiske Råd, savner parlamentarisk deltagelse og dermed demokratisk legitimitet;

27. bemærker, at fem medlemsstater, som i øjeblikket har et aftalememorandum med EU, 
IMF og ECB, ikke modtog nogen landespecifikke henstillinger i juli 2011; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at gennemførelsen af aftalememorandummet er fuldt forenelig 
med opfyldelsen af Europa 2020-målene om at øge beskæftigelsen og mindske 
fattigdommen;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Betænkningens kontekst

Den 23. november 2011 fremlagde Kommissionen sin årlige vækstundersøgelse for 2012 
(KOM(2011)815), som markerer indledningen af det andet europæiske semester for 
økonomisk styring. I den årlige vækstundersøgelse beskriver Kommissionen, hvad der efter 
dens opfattelse skal være EU's prioriteter i de kommende 12 måneder inden for 
budgetpolitikken, den økonomiske politik, beskæftigelses- og socialpolitikken og reformer på 
disse områder. Inden for rammerne heraf opfordres der i den årlige vækstundersøgelse til, at 
indsatsen på nationalt plan og på EU-plan koncentreres om fem prioriteter på områderne 
finanspolitik, stabilisering af den finansielle sektor, vækst og konkurrenceevne, beskæftigelse 
og sociale konsekvenser af krisen samt offentlig forvaltning.

Analysen og hovedbudskaberne i den årlige vækstundersøgelse er understøttet af fire bilag: 1) 
en situationsrapport om Europa 2020-strategien, 2) en makroøkonomisk rapport, 3) en rapport 
om beskæftigelsen og 4) en rapport om skattepolitik.

EMPL-Udvalget besluttede at anmode om tilladelse til at udarbejde en initiativbetænkning for 
at tage fat på de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse. 
Betænkningen vil give Parlamentet mulighed for at fremkomme med sine synspunkter om den 
beskæftigelsesmæssige og sociale situation i EU, de fremskridt, der er gjort med hensyn til 
opfyldelsen af de beskæftigelsesmæssige og sociale mål i Europa 2020 og de hermed 
forbundne prioriteter i Kommissionens pakke.

Denne betænkning er endvidere en opfølgning på et af de tilsagn, Parlamentet gav i sin 
betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker, som 
blev udarbejdet af Økonomi- og Valutaudvalget (ordfører: Pervenche Berès), med Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender som associeret udvalg (ordfører for udtalelsen: Olle 
Ludvigsson), og blev vedtaget den 1. december 2011. Som bebudet i betænkningen af Berès 
vil denne nye betænkning give Parlamentet mulighed for at bidrage aktivt til gennemførelsen 
af Europa 2020-strategien og de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter heraf og til det 
europæiske semester med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde.

I betragtning af Parlamentets forholdsvis begrænsede rolle i forbindelse med det europæiske 
semester, hvor det i henhold til traktaten alene har ret til at afgive udtalelse om 
Kommissionens årlige forslag til retningslinjer for beskæftigelsen, og eftersom det gentagne 
gange har lagt stor vægt på at forbedre legitimiteten, den demokratiske ansvarlighed og 
ejerskabet i forbindelse med denne proces, bør betænkningen derfor betragtes som et led i, at 
Parlamentet får en aktiv rolle i processen med det europæiske semester. Det Europæiske Råd 
og de forskellige rådssammensætninger bør tage hensyn til resultaterne af betænkningen for at 
give de politiske retningslinjer demokratisk legitimitet.

Under hensyntagen til den meget stramme tidsplan ønsker ordføreren også at fremhæve 
behovet for at fokusere på og prioritere de vigtigste budskaber, og hun vil gerne bygge videre 
på strukturen i Berès-betænkningen for så vidt angår Europa-Parlamentets deltagelse i det 
europæiske semester. For at undgå gentagelser vil denne betænkning snarere fokusere på 
indholdet af de politiske retningslinjer om de sociale og beskæftigelsesmæssige aspekter af 
den årlige vækstundersøgelse end på processen med det europæiske semester.
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Ordføreren vil gerne understrege, at den nuværende interinstitutionelle procedure og den 
årlige vækstundersøgelses nuværende format ikke giver Parlamentet mulighed at foreslå 
konkrete ændringer af de politiske retningslinjer i Kommissionens meddelelse og bilagene 
hertil. Dette er en alvorlig mangel ud fra et demokratisk og gennemsigtighedsmæssigt 
synspunkt. Ordføreren foreslår derfor at anmode Kommissionen om at fremlægge næste års 
politiske retningslinjer på en sådan måde, at Parlamentet kan ændre teksten, inden Det 
Europæiske Råd godkender den.

Evaluering af den årlige vækstundersøgelse for 2012

Den finansielle krise, som blev efterfulgt af en statsgældskrise og en social krise i EU, har 
gjort det meget tydeligt, at EU har behov for en stærkere europæisk styring for at undgå, at 
store budgetunderskud og makroøkonomiske ubalancer truer euroen og den europæiske 
økonomi. Koordineringen af den økonomiske politik i det europæiske semester omfatter 
overvågning af fremskridtene med hensyn til opfyldelse af Europa 2020-målene og 
koordinering ved hjælp af de reviderede økonomiske tilsynsprocesser i den såkaldte "six-
pack", der blev vedtaget i september 2011. Der er tale om et vigtigt redskab til at tackle nogle 
af de strukturelle årsager til den nuværende krise og til at sikre fremskridt i retning af 
intelligent, bæredygtig og inklusiv udvikling i Europa.

I lyset af gældskrisen blev finanspolitisk konsolidering gjort til den absolutte prioritet i det 
første europæiske semester. Det var fra første færd det dominerende element i den årlige 
vækstundersøgelse for 2011 og i de landespecifikke henstillinger ved semestrets udgang. De 
politiske retningslinjer i det europæiske semester dækkede ikke alle de overordnede mål i 
Europa 2020 fuldt ud. Den stærke fokusering på stramninger førte til en usammenhængende 
tilgang, hvor man bestræbte sig på at opnå budgetmæssig og makroøkonomisk stabilitet uden 
at tage behørigt hensyn til Europa 2020-strategiens overordnede mål på det sociale område og 
på beskæftigelses- og uddannelsesområdet. Desuden gjorde Kommissionen ikke nok for at 
tage fat på og afhjælpe manglen på ambitioner i de nationale planer for opfyldelsen af Europa 
2020-målene i de nationale reformprogrammer. Som følge heraf er EU nu i en situation, hvor 
de nationale tilsagn tilsammen ikke engang i teorien giver et niveau, der er tilstrækkeligt til at 
gøre Europa 2020 til virkelighed.

Trods bred kritik af Kommissionens tilgang i det første europæiske semester opstilles der i 
dette års årlige vækstundersøgelse igen nogle prioriteter, der ikke på en afbalanceret måde 
bidrager til opfyldelsen af Europa 2020-målene inden for beskæftigelse og sociale 
anliggender. Efter ordførerens vurdering er denne tilgang en trussel mod en bæredygtig 
genopretning efter krisen og mod solide fremskridt i retning af et intelligent, bæredygtigt og 
inklusivt EU.

For det første er hovedprioriteten om at opnå en vækstfremmende finanspolitisk konsolidering 
i modstrid med det overordnede mål om at øge beskæftigelsen. Selv om der er behov for 
finanspolitisk konsolidering i mange medlemsstater, er politiske retningslinjer, der generelt 
sigter mod flere økonomiske stramninger, ikke forenelige med en genopretning, der skaber 
mange job i EU. Ordføreren foreslår, at Det Europæiske Råd opfordres til at give det 
nødvendige budgetpolitiske råderum og tilskyndelse til investeringer i bæredygtig 
jobskabelse. De medlemsstater, der har overskud på de løbende poster, skal opfordres til at 
bidrage til en nedbringelse af de makroøkonomiske ubalancer ved at øge den interne 
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efterspørgsel for at forhindre en recessionsspiral, der er til skade for jobvæksten og dermed 
forhindrer fremskridt i retning af opfyldelse af målet om 75 % beskæftigelse for mænd og 
kvinder.

For det andet er yderligere finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger en trussel for 
mennesker, der risikerer fattigdom og social udstødelse. Selv om det i den fælles rapport om 
beskæftigelsen med rette understreges, at det er nødvendigt at sikre, at de mest sårbare 
grupper og de mennesker, der er hårdest ramt af krisen, beskyttes mod fordelingsvirkningerne 
af den økonomiske krise og de finanspolitiske konsolideringsplaner, er dette budskab ikke 
afspejlet i den første prioritet om finanspolitisk konsolidering i den årlige vækstundersøgelses 
hoveddokument. Ordføreren foreslår derfor at påpege betydningen af artikel 9 i TEUF og 
kræve tilstrækkelige og effektive sociale beskyttelsessystemer, således at det sikres, at de 
sociale automatiske stabilisatorer kan fungere som stødpude mod fattigdom og social 
udstødelse. Ordføreren glæder sig dog over, at håndtering af de sociale konsekvenser af krisen 
indgår i de fem prioriteter i den årlige vækstundersøgelse, eftersom der i sidste års meddelelse 
overhovedet ikke var nogen politiske retningslinjer om bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse.

For det tredje vil ordføreren gerne udtrykke bekymring over, at de politiske retningslinjer om 
bekæmpelse af arbejdsløsheden ikke er afstemt med retningslinjer om at skabe de nødvendige 
betingelser for øget deltagelse på arbejdsmarkedet. Foranstaltningerne for at øge 
incitamenterne til at arbejde bør omfatte forslag til at afhjælpe manglen på tilstrækkelige 
kvalitetsjob med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Ordføreren ønsker at understrege, at 
kønsaspektet er af afgørende betydning for at nå de overordnede Europa 2020-mål, idet 
kvinder udgør den største reserve af uudnyttet arbejdskraft samt hovedparten af de personer, 
der lever i fattigdom i EU. Prioriteterne i de politiske retningslinjer for det europæiske 
semester for 2012 bør derfor omfatte foranstaltninger til at sikre, at arbejde og omsorg kan 
forenes.

Endelig har krisen haft særlig dramatiske konsekvenser for unge mennesker, der forsøger at få 
fast beskæftigelse. De unge er konfronteret med en arbejdsløshed på over 20 % og på over 40 
% i visse medlemsstater. Mellem 2008 og 2010 steg det samlede antal unge arbejdsløse i EU 
med over 1 million. Andelen af 15-24-årige, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller 
faglig uddannelse, steg med 2 procentpoint i samme periode. Selv om beskæftigelsen af unge 
i den årlige vækstundersøgelse med rette gøres til en prioritet, er ordføreren bekymret over 
kvaliteten af de job og de praktik- og lærepladser, som foreslås i Kommissionens politiske 
retningslinjer. Ordføreren ønsker at gøre bekæmpelsen af usikre arbejdsforhold blandt unge til 
et hovedelement i de politiske retningslinjer for ungdomsbeskæftigelsen. Hun foreslår også, at 
der mindes om Kommissionens flagskibsinitiativ "Unge på vej", hvori Kommissionen lovede 
at foreslå nye rammer for praktikophold af kvalitet.


