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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse 
og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2013

(2012/2257(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU);

– 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 artikel 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. november 2012 om den årlige 
vækstundersøgelse for 2013 (COM(2012)0750) og udkastet til den fælles rapport om 
beskæftigelsen i bilaget hertil;

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

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2012 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: Gennemførelse af prioriteterne for 20121;

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2011 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker2;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(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 20203;

– der henviser til Rådets beslutning 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker4;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. april 2012 om et opsving med høj 
beskæftigelse (COM(2012)0173);

– der henviser til mundtlig forespørgsel O-000120/2012 til Kommissionen og den tilhørende 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0408.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0542.
3 EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 116.
4 EUT L 308 af 24.11.2010, s. 46.
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beslutning af 14. juni 2012 om "Et opsving med høj beskæftigelse"1;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og job: Et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse", (COM(2010)0682)2;

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2011 om en dagsorden for nye kvalifikationer 
og job3;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 med titlen "Den 
europæiske platform mod fattigdom og social udstødelse: En europæisk ramme for social 
og territorial samhørighed", (COM(2010)0758);

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse4;

– der henviser til Kommissionens henstilling 2008/867/EF af 3. oktober 2008 om aktiv 
integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet5;

– der henviser til Kommissionens meddelelse om initiativet "Muligheder for Unge" 
(COM(2011)0933);

– der henviser til mundtlig forespørgsel B7-0113/2012 til Kommissionen og den tilhørende 
beslutning af 24. maj 2012 om initiativet "Muligheder for unge"6;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. september 2010 "Unge på vej – Et 
initiativ om udnyttelse af unges muligheder for at fremme en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i Den Europæiske Union" (COM(2010)0477);

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om Unge på vej: en ramme for at forbedre 
Europas uddannelsessystemer7;

– 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 lærlingeordninger8;

– der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om udvikling af jobpotentialet i en ny, 
bæredygtig økonomi9;

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv10;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0260.
2 Se berigtigelse af 26. november 2010.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0466.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0495.
5 EUT L 307 af 18.11.2008, s. 11.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0224.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0230.
8 EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 29.
9 EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 6.
10 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
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– der henviser til den europæiske ligestillingspagt (2011-2020), vedtaget af Rådet den 7. 
marts 2011;

– der henviser til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, Unice og CEEP1;

– der henviser til Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen 
vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS2;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2011);

A. der henviser til, at krisen har vidtrækkende beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser, og at disse nu forstærkes af virkningen af den finanspolitiske konsolidering, 
der foregår i bestemte lande som reaktion på statsgældskrisen, og af en stram pengepolitik 
i euroområdet, som står i modsætning til den, der føres af andre store økonomiske 
regioner, og ikke kan yde et effektivt modsvar til statsgældskrisen og fremme væksten; 
der henviser til, at euroområdet befinder sig i recession, og at EU i øjeblikket er den 
eneste større region i verden med stigende arbejdsløshed;

B. der henviser til, at beskæftigelsessituationen er forværret i 2012, og at prognoserne for 
2013 er pessimistiske; der henviser til, at segmenteringen af arbejdsmarkedet fortsat 
stiger, at langtidsledigheden har nået et alarmerende niveau, at husholdningernes 
gennemsnitlige indkomst er faldende i mange medlemsstater, og at der er indikatorer, der 
afslører en tendens til større og mere alvorlige former for fattigdom og social udstødelse, 
herunder fattigdom blandt personer i arbejde og stigende social polarisering i mange 
medlemsstater;

C. der henviser til, at arbejdsløsheden er steget markant siden 2008 og er nået op på 25 mio. 
arbejdsløse i EU, svarende til 10,5 % af den erhvervsaktive befolkning; der henviser til, at 
antallet af arbejdsløse alene i de seneste 12 måneder er steget med 2 mio.; der henviser til, 
at faldet i beskæftigelsen har været større i de lande, som har gennemført en mere 
omfattende finanspolitisk konsolidering;

D. der henviser til, at arbejdsmarkedssituationen er særlig kritisk for unge, som uafhængigt af 
uddannelsesniveau, ofte havner i situationer med usikre ansættelseskontrakter og i ulønnet 
praktik; der henviser til, at den vanskelige situation for de unge til dels skyldes ringe 
overensstemmelse mellem deres erhvervede kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov, 
begrænset geografisk mobilitet, kortvarig skolegang uden kompetencegivende eksamen, 
mangel på relevante kvalifikationer og erhvervserfaring, usikre ansættelsesvilkår, 
begrænsede uddannelsesmuligheder og ineffektive aktive arbejdsmarkedspolitikker;

E. der henviser til, at mere end én ud af fem unge i EU er arbejdsløse (22,8 %), og at der er 
en ungdomsarbejdsløshed på over 50 % i nogle medlemsstater; der henviser til, at 8,3 mio. 

                                               
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
2 EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9.
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europæere under 25 år ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse 
(NEET); der henviser til, at disse tal til stadighed er stigende, og at der er risiko for en tabt 
generation;

F. der henviser til, at de personer, der nærmer sig pensionsalderen, er langtidsledige, 
tredjelandsstatsborgere og lavtuddannede arbejdstagere også er blandt dem, der er hårdest 
ramt af krisen;

G. der henviser til, at langtidsledigheden i andet kvartal af 2012 nåede alarmerende højder, 
og at der ifølge tallene var 11,1 mio. arbejdsløse europæere, der havde været arbejdsløse i 
mere end 12 måneder svarende til 4,6 % af den erhvervsaktive befolkning; der henviser 
til, at sandsynligheden for, at en arbejdsløs finder et job, er faldet i de fleste 
medlemsstater, især i lande, der har gennemført betydelige finanspolitiske 
konsolideringsforanstaltninger;

H. der henviser til, at ca. 120 mio. mennesker er truet af social udstødelse i EU-27, fordi de er 
i en forværret risiko for fattigdom, er alvorligt materielt dårligt stillede eller bor i 
husstande med meget lav arbejdsmarkedsdeltagelse; 

I. der henviser til, 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 konsolideringsforanstaltninger;

J. der henviser til, at økonomisk genopretning, finanspolitisk konsolidering, velfærdsstatens 
overlevelse og holdbare offentlige finanser kræver vækst og et højt beskæftigelsesniveau; 

K. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 30. januar 2012 erklærede, at der kun kommer 
"gang i væksten og beskæftigelsen igen, hvis vi følger en konsekvent og bredt baseret 
tilgang, der kombinerer en intelligent finanspolitisk konsolidering, som fastholder 
investeringer i fremtidig vækst, med sunde makroøkonomiske politikker og en aktiv 
beskæftigelsesstrategi";

L. der henviser til, at finanspolitisk konsolidering fortsat er nødvendig på grund af den 
omfangsrige gæld og de langsigtede udfordringer for de offentlige finanser; der henviser 
til, at finanspolitisk konsolidering kan få negative virkninger for vækst og beskæftigelse 
på kort sigt, især i lande i recession eller med marginale vækstrater, og dermed svække det 
fremtidige vækst- og jobskabelsespotentiale; der henviser til, at finanspolitisk 
konsolidering derfor skal foregå på en vækstfremmende måde fremover;

M. der henviser til, at medlemsstaternes fremskridt med hensyn til at opfylde Europa 2020-
målsætningerne på trods af den presserende situation har været skuffende, og at de tilsagn, 
der er givet i de nationale reformprogrammer for 2012, er utilstrækkelige til at opfylde de 
fleste af de mål, der er opstillet på EU-plan;

N. der henviser til, at investering i forskning, innovation og almen og erhvervsfaglig 
uddannelse – områder, som er afgørende for økonomisk vækst og jobskabelse – stadig er 
lavere i EU end hos vores primære økonomiske partnere og konkurrenter andre steder i 
verden;
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O. der henviser til, at kønsaspektet er af afgørende betydning for at nå de overordnede 
EU 2020-mål, idet kvinderne udgør den største hidtil uudnyttede reserve af arbejdskraft; 
der henviser til, at kvinderne udgør flertallet af de personer, der lever i fattigdom i EU; der 
henviser til, at der derfor er brug for særlig opmærksomhed på integrering af kønsaspektet 
og målrettede politikker for kvinder i hele processen med det europæiske semester; 

P. der henviser til, at der er brug for at sikre en større grad af samspil mellem 
beskæftigelsespolitik, socialpolitik og økonomisk politik i forbindelse med det europæiske 
semester;

Q. der henviser til, at det er væsentligt at fremme demokratisk ansvarliggørelse, ejerskab og 
legitimitet hos alle aktører, der deltager i det europæiske semester; der henviser til, at en 
væsentlig del af dette er en hensigtsmæssig inddragelse af Europa-Parlamentet;

R. der henviser til, at de nationale parlamenter er repræsentanter og garanter for borgernes 
erhvervede og delegerede rettigheder; der henviser til, at indførelsen af det europæiske 
semester bør ske med fuld respekt for de nationale parlamenters beføjelser;

Nøglebudskaber med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde

1. opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at sikre, at nedenstående budskaber indgår 
i dets politiske retningslinjer for det europæiske semester 2013, og giver sin formand 
mandat til at forsvare denne holdning under det Det Europæiske Råds forårsmøde den 14.-
15. marts 2013;

2. beklager, at de prioriteringer, der blev identificeret i forbindelse med det europæiske 
semester sidste år, navnlig dem, der vedrører jobskabelse, jobkvalitet og bekæmpelsen af 
fattigdom og social udstødelse, ikke har givet de forventede resultater;

3. påpeger, at den økonomiske situation og de sociale konsekvenser af krisen er yderligere 
forværret det seneste år, og understreger derfor, hvor vigtigt det er at skærpe 
medlemsstaternes tilsagn om at følge de politiske retningslinjer for 2013, navnlig på det 
beskæftigelses- og socialpolitiske område;

I. Europa 2020-målene

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

5. beklager, at de politiske retningslinjer for 2012 og gennemførelsen af dem ikke har været 
tilstrækkelig effektiv, for så vidt angår opnåelse af de politiske mål, der er fastlagt i 
Europa 2020-strategien;

6. beklager, at tilsagnene i de nationale reformprogrammer 2012 ikke er tilstrækkelige til at 
nå de fleste af målene på EU-plan; understreger sin bekymring over, at de aktuelle 
nationale mål ikke er tilstrækkelige til at nå de overordnede mål i Europa 2020-strategien 
for beskæftigelse, uddannelse og fattigdomsbekæmpelse; 
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7. opfordrer medlemsstaterne til at give de nødvendige tilsagn i de nationale 
reformprogrammer 2013 for at nå målene i Europa 2020;

8. opfordrer Det Europæiske Råd til i sine politiske retningslinjer at sikre, at der afsættes 
tilstrækkelige EU-midler til opfyldelsen af målsætningerne for Europa 2020-strategien; 
tilskynder medlemsstaterne til at øremærke midlerne mere effektivt med henblik på at 
opfylde målsætningerne for Europa 2020-strategien;

II. Jobskabelse gennem strukturreformer og målrettede investeringer i vækst

9. finder det beklageligt, at de fleste medlemsstater sidste år ikke overholdt deres tilsagn om 
at indsende en national beskæftigelsesplan som led i deres nationale reformprogrammer 
2012; opfordrer medlemsstaterne til at efterleve deres tilsagn i 2013; understreger, at de 
nationale beskæftigelsesplaner bør indeholde omfattende foranstaltninger til jobskabelse 
og grøn beskæftigelse, en sammenhæng mellem beskæftigelsespolitikker og finansielle 
instrumenter, arbejdsmarkedsreformer, en klar tidsplan for gennemførelse af den flerårige 
reformdagsorden i løbet af de næste 12 måneder samt en angivelse af de områder og 
regioner, der mangler eller har overskydende specialisering; 

10. beklager, at Kommissionen ikke har gjort de nationale beskæftigelsesplaner obligatoriske,
og opfordrer Kommissionen til at føre tilsyn med udarbejdelsen heraf hvert år i 
forbindelse med det europæiske semester; 

11. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger, der kan fremme jobskabelsen, 
f.eks. reformer af beskatningen af arbejde, der indeholder beskæftigelsesincitamenter, 
fremme og støtte selvstændig virksomhed og opstart af ny virksomhed, forbedre 
rammerne for at drive virksomhed, lette adgangen til finansiering for SMV'er, omdanne 
uformelt eller sort arbejde til rigtige job, reformere arbejdsmarkederne, så de bliver mere 
fleksible, dynamiske og inkluderende, modernisere systemer for lønfastsættelse, så 
lønniveauet afpasses efter produktivitetsudviklingen, udnytte det større 
beskæftigelsespotentiale i sektorer som den grønne økonomi, sundheds- og socialsektoren 
og ikt-sektoren til at skabe beskæftigelse;

III. Ungdomsarbejdsløshed

12. opfordrer Det Europæiske Råd til at gøre ungdomsarbejdsløshed til en prioritet i de 
politiske retningslinjer for 2013;

13. opfordrer medlemsstaterne til at træffe afgørende foranstaltninger til at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed, herunder målrettede aktive arbejdsmarkedspolitiske 
foranstaltninger, foranstaltninger til at afhjælpe misforhold på arbejdsmarkedet, hvad 
angår kvalifikationer, navnlig ved at forebygge, at unge forlader skolen eller lærepladser 
for tidligt, og ved at sikre, at de almene uddannelsessystemer og 
erhvervsuddannelsessystemerne giver de unge de relevante kvalifikationer på en effektiv 
måde, og til at fremme iværksætteri og effektiv forretningsudviklingsstøtte til unge samt 
tilvejebringe rammer for overgangen fra uddannelse til arbejdsliv;

14. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udforme omfattende strategier for unge, der 
ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET);
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IV. Mere fleksible, dynamiske og inkluderende markeder og beskæftigelse af højere 
kvalitet

15. beklager, at den årlige vækstundersøgelse for 2013 ikke omhandler jobkvaliteten, og at 
der er for lidt opmærksomhed på de nødvendige forudsætninger til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, især for kvinder, handicappede og de socialt dårligst stillede;

16. minder om, at forskellen mellem medlemsstaterne på de beskæftigelsesmæssige og sociale 
indikatorer er stigende; påpeger, at medlemsstater med relativt usegmenterede 
arbejdsmarkeder, stærke velfærdssystemer og en evne til at justere mødetider og 
arbejdstider midlertidigt og indføre andre fleksible arbejdsordninger (intern fleksibilitet) 
har vist sig at være mere modstandsdygtige over for krisens beskæftigelsesmæssige og 
sociale konsekvenser;

17. opfordrer arbejdsmarkederne til at være mere tilpasningsparate og dynamiske, at kunne 
tilpasse sig forstyrrelser i den økonomiske situation uden fyringsrunder og til at være mere 
inkluderende for at fremme en større arbejdsmarkedsdeltagelse, især for sårbare og dårligt 
stillede personer; 

18. advarer om, at spareforanstaltninger ikke bør have negative konsekvenser for 
beskæftigelseskvaliteten, den sociale beskyttelse eller arbejdsmiljøet;

V. Investering i almen og erhvervsfaglig uddannelse

19. understreger den afgørende betydning, som almen og erhvervsfaglig uddannelse har for at 
kunne opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien;

20. opfordrer medlemsstaterne til at investere effektivt i almen og erhvervsfaglig uddannelse, 
samtidig med at de fortsætter den finanspolitiske konsolidering;

VI. Garanti for kvalitet i den offentlige service og bekæmpelse af fattigdom og social 
udstødelse 

21. er dybt bekymret over stigningen i fattigdom og beskæftigelse i alle aldersgrupper siden 
sidste cyklus af europæiske semester 2012;

22. bifalder, at den årlige vækstundersøgelse for 2013 omhandler fattigdom og social 
udstødelse samt de sociale konsekvenser af krisen; opfordrer Kommissionen til at 
understrege disse foranstaltninger i landespecifikke henstillinger og navnlig behandle 
fattigdom blandt personer i arbejde, fattigdom blandt personer med begrænset eller ingen 
tilknytning til arbejdsmarkedet og fattigdom blandt ældre; opfordrer Det Europæiske Råd 
til at opprioritere denne retningslinje;

23. opfordrer til, at gennemførelse af integrerede aktive inklusionsstrategier skal være et 
centralt element på EU's dagsorden og de nationale socialpolitiske dagsordener;

VII. Opnåelse af en proportionel og differentieret, vækstfremmende finanspolitisk 
konsolidering kombineret med sikring af økonomisk genopretning og jobskabelse

24. anerkender behovet for at fortsætte de finanspolitiske konsolideringsprogrammer for at 



PE500.606v01-00 10/28 PR\920139DA.doc

DA

garantere holdbare offentlige finanser, men advarer imod de negative virkninger heraf på 
kort sigt for vækst og beskæftigelse, især i lande i recession eller med marginale 
vækstrater;

25. mener, at den finanspolitiske konsolidering skal fortsættes på en proportionel og 
vækstfremmende måde, og at konsolideringstempoet skal differentieres i de forskellige 
lande alt efter deres finanspolitiske råderum for at finde den rette balance mellem 
potentielle negative virkninger for vækst og beskæftigelse og risikoen for landets 
gældsbæredygtighed;

26. opfordrer Det Europæiske Råd til at sikre sammenhæng mellem de forskellige prioriteter i 
sine politiske retningslinjer, så den finanspolitiske konsolidering ikke ødelægger vækst-
og jobskabelsespotentialet, øger fattigdom og social udstødelse eller hindrer leveringen af 
god offentlig service; mener, at den vigtigste prioritet må være at træffe integrerede 
reformforanstaltninger og foretage investeringer, som fremmer vækst og jobskabelse og 
samtidig garanterer holdbare offentlige finanser;

27. understreger, at der er brug for at finde en korrekt balance mellem budgetkonsolidering og 
økonomiske foranstaltninger på den ene side og socialpolitik og vækst- og 
beskæftigelsesforanstaltninger på den anden side;

VIII.  Demokratisk legitimitet og inddragelse af civilsamfundet

28. er bekymret over, at Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter fortsat spiller en 
begrænset rolle i det europæiske semester; understreger, at de politiske retningslinjer i den 
årlige vækstundersøgelse, som Kommissionen har igangsat, og som skal godkendes af Det 
Europæiske Råd, mangler parlamentarisk deltagelse og derfor demokratisk legitimitet;

29. fastholder, at Europa-Parlamentet spiller en afgørende rolle med henblik på at sikre den 
nødvendige demokratiske legitimitet; mener, at Det Europæiske Råd, eftersom der ikke er 
noget retsgrundlag for at anvende den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse 
med den årlige vækstundersøgelse, bør tage hensyn til parlamentariske bemærkninger, når 
det godkender de politiske retningslinjer, for at give dem demokratisk legitimitet;

Ekstra indsats på beskæftigelsesområdet og det sociale område

Jobskabelse gennem strukturreformer og målrettede investeringer i vækst

30. minder om, at fremme af beskæftigelsesrig vækst kræver beskæftigelsespolitikker, som 
skaber gunstige vilkår for jobskabelse, letter en positiv overgang fra job til job og fra 
arbejdsløshed til beskæftigelse, øger udbuddet af arbejdskraft og sikrer et bedre forhold 
mellem arbejdsstyrkens geografiske placering og kvalifikationer og arbejdsmarkedets 
behov;

31. understreger, at der er brug for arbejdsmarkedsreformer for at øge arbejdsproduktiviteten 
og -effektiviteten og dermed forbedre EU-økonomiens konkurrenceevne og garantere 
bæredygtig vækst og jobskabelse; mener, at arbejdsmarkedsreformer bør gennemføres, så 
de fremmer jobkvaliteten;
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32. foreslår, at medlemsstaterne sænker skatten på arbejde, når de finanspolitiske betingelser 
er til det, især for lavtlønnede og lavtuddannede arbejdstagere og sårbare grupper; mener, 
at målrettede midlertidige nedsættelser af socialsikringsbidrag eller jobtilskudsordninger 
for nyansatte, især lavtuddannede og langtidsledige, er meget effektive incitamenter til 
jobskabelse;

33. understreger, at der skal gennemføres de nødvendige reformer for at garantere 
pensionssystemernes holdbarhed; mener, at pensionsalderen bør knyttes til udviklingen af 
den forventede levetid, men minder om, at der stadig er plads til at hæve den faktiske 
pensionsalder uden at sætte den obligatoriske pensionsalder op, ved at mindske den tidlige 
afgang fra arbejdsmarkedet; mener, at hvis det skal lykkes at hæve den faktiske 
pensionsalder, skal pensionssystemreformer følges op med politikker til fremme af 
beskæftigelsesmuligheder for ældre arbejdstagere og deres adgang til livslang læring, og 
der skal indføres skattepolitiske incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet og 
politisk støtte til aktiv og sund aldring; 

34. opfordrer Kommissionen til at arbejde sammen med medlemsstaterne om at sikre, at 
spareprogrammer ikke hindrer jobskabelsesforanstaltninger og vækstfremmende 
politikker og ikke har ødelæggende virkning for den sociale beskyttelse; opfordrer 
indtrængende medlemsstaterne til at prioritere vækstfremmende udgifter til uddannelse, 
livslang læring, forskning og innovation og samtidig sikre, at pengene bruges effektivt;

35. glæder sig over opmærksomheden omkring udnyttelse af jobskabelsespotentialet i 
nøglesektorer som den grønne økonomi, på social- og sundhedsområdet og i ikt-sektoren i 
den årlige vækstundersøgelse for 2013; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til 
at støtte initiativer, som letter udviklingen i disse sektorer med højt 
beskæftigelsespotentiale;

36. minder om, at fuld udnyttelse af jobskabelsespotentialet i disse nye sektorer vil kræve 
tilpasning af eksisterende kvalifikationer, især blandet lavtuddannede og ældre 
arbejdstagere, foruden nye kvalifikationer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at foregribe behovet for kvalifikationer i disse sektorer og investere i almen og 
erhvervsfaglig uddannelse med henblik på at tilvejebringe disse kvalifikationer;

37. beklager, at der overhovedet ikke bliver omtalt tiltag til integrering af kønsaspektet i 
prioriteringerne i den årlige vækstundersøgelse for 2013; mener, at en væsentlig forøgelse 
af kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse er nøglen til at nå det overordnede mål for 
beskæftigelsesfrekvensen i Europa 2020-strategien; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger til fremme af en højere 
beskæftigelsesgrad blandt kvinder, såsom omsorg og børnepasning til overkommelige 
priser, passende barsels-, fædre- og forældreorlovsordninger og fleksibilitet med hensyn 
til arbejdstider og arbejdssted;

38. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre forretningsklimaet, især for SMV'er, og 
opfordrer Kommissionen og Det Europæiske Råd til at øge indsatsen for at forbedre det 
indre marked, styrke den digitale økonomi og fokusere på intelligent regulering for at 
reducere unødvendigt bureaukrati; bifalder akten for det indre marked II og opfordrer til 
hurtig og fuld gennemførelse heraf;
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39. glæder sig over anerkendelsen af, at det er nødvendigt, at SMV'er har adgang til 
finansiering, da de udgør hjørnestenen i beskæftigelsen og jobskabelsen i EU og har et 
betydeligt potentiale til at løse problemet med ungdomsarbejdsløshed og den skæve 
kønsfordeling; opfordrer medlemsstaterne til at gøre SMV'ers adgang til finansiering til en 
absolut prioritet i deres nationale vækstplaner;

40. opfordrer medlemsstaterne til at fremme og støtte iværksætterånden, herunder socialt 
iværksætteri og opstart af virksomhed, især gennem forretningsudviklingsprogrammer og 
adgang til finansiering;

41. understreger, at der er brug for til fulde at mobilisere EU's instrumenter og finansielle 
støtte til at opfylde målsætningerne for Europa 2020-strategien; opfordrer 
medlemsstaterne til at udnytte strukturfondene fuldt ud for at øge 
beskæftigelsesegnetheden og bekæmpe strukturel arbejdsløshed, langtidsledighed og 
ungdomsarbejdsløshed effektivt;

Ungdomsbeskæftigelse

42. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at lette overgangen for de unge 
fra uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedet; påpeger i den forbindelse visse 
medlemsstaters succes med "tosporede erhvervsuddannelsesordninger", som har givet den 
højeste beskæftigelsesgrad blandt unge i EU;

43. bifalder Kommissionens bekendtgørelse af sin kommende ungdomsbeskæftigelsespakke; 
opfordrer medlemsstaterne til at fremme og udvikle en ungdomsgaranti i tæt samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter, der kan sikre alle unge i EU tilbud om et job, en læreplads, 
efteruddannelse eller en kombination af arbejde og uddannelse efter en periode på højst 
fire måneders ledighed; minder om, at dette kan medfinansieres af Den Europæiske 
Socialfond; opfordrer Kommissionen til at yde medlemsstater og regioner teknisk bistand 
til at udnytte ESF godt med henblik på at udvikle ungdomsgarantiordninger;

44. bifalder Kommissionens initiativ til at foreslå en henstilling fra Rådet om 
ungdomsgarantiordninger; opfordrer medlemsstaterne og regionerne til at fremme 
iværksætteri og selvstændig virksomhed blandt unge og gennemføre specifikke målrettede 
støtteprogrammer til virksomhedsudvikling for unge;

45. bifalder forslaget om større udnyttelse af ESF til ungdomsbeskæftigelsesprogrammer i 
programmeringsperioden 2014-2020; opfordrer til, at der ved brug af ESF-midler til 
ungdomsrelaterede foranstaltninger fokuseres særligt på lærlinge-/praktikophold og 
iværksætteri; bifalder omplaceringen af strukturfondsmidler, der ikke blev brugt i EU's 
finansielle periode 2007-13, så de går til bekæmpelse af den stigende 
ungdomsarbejdsløshed og til fremme af små og mellemstore virksomheder;

Investering i almen og erhvervsfaglig uddannelse

46. understreger betydningen af at forbedre overvågningen af kvalifikationsbehovet i 
specifikke sektorer og/eller regioner og afhjælpe manglen på efterspurgte kvalifikationer 
så hurtigt som muligt; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde om 
udarbejdelsen af EU-oversigten over kvalifikationer for at tilvejebringe et fuldstændigt 
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overblik over behovet for kvalifikationer i EU;

47. opfordrer EU og medlemsstaterne til at fremme samarbejde og skabe synergi mellem 
uddannelses- og erhvervsuddannelsessektoren og erhvervslivet for at foregribe mangel på 
kvalifikationer og tilpasse uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne til 
arbejdsmarkedets behov med det formål at give arbejdsstyrken de nødvendige 
kvalifikationer og lette overgangen fra uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedet;

48. opfordrer medlemsstaterne til først og fremmest at investere i almen uddannelse, 
erhvervsuddannelse, fremme af iværksætterkvalifikationer og livslang læring for alle 
aldersgrupper, ikke kun gennem formel læring, men også gennem udvikling af ikke-
formel og uformel læring; advarer mod langsigtede sociale og økonomiske omkostninger 
ved nedskæringer i uddannelsesbudgetterne;

49. understreger, at benyttelse af nye læringsmuligheder og udnyttelse af viden, 
kvalifikationer og kompetencer, der er erhvervet uden for det formelle uddannelsessystem, 
kan spille en vigtig rolle i forøgelsen af beskæftigelsesegnetheden; understreger 
betydningen af validering af ikke-formel og uformel læring; bifalder Kommissionens 
forslag om en henstilling fra Rådet til medlemsstaterne om at etablere valideringssystemer 
inden 2015 i tilknytning til den europæiske referenceramme for kvalifikationer, herunder 
muligheden for at opnå en fuld eller delvis anerkendelse af kvalifikationer erhvervet på 
baggrund af ikke-formel eller uformel læring;

50. tilskynder til effektiv gennemførelse af den nationale referenceramme for kvalifikationer 
som et redskab til at fremme udvikling af livslang læring; gentager sin opfordring til 
Kommissionen om at virkeliggøre det europæiske kvalifikationspas for at sikre 
gennemsigtighed og fremme arbejdstagernes mobilitet på tværs af grænserne;

51. understreger behovet for at forbedre lærernes kvalitet, kompetence og status som en 
ubetinget forudsætning for et højtydende europæisk uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystem; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre den 
nødvendige indsats og afsætte de nødvendige midler til dette formål;

Mere fleksible, dynamiske og inkluderende markeder og beskæftigelse af højere kvalitet

52. mener, at arbejdsmarkedsreformerne bør være rettet mod øget produktivitet og 
konkurrenceevne og samtidig kunne sikre jobkvaliteten; opfordrer Det Europæiske Råd til 
at være mere opmærksomt på jobkvalitet i sine politiske retningslinjer for 2013, især med 
hensyn til arbejdstagernes adgang til en række vigtige arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder, som er forankret i traktaterne, og uden at det berører medlemsstaternes 
lovgivning;

53. mener, at strukturreformer på arbejdsmarkedet bør medføre intern fleksibilitet med 
henblik på at fastholde beskæftigelsen i tider med økonomiske forstyrrelser, sikre 
jobkvalitet, sikkerhed i forbindelse med jobskifte, understøttelsesordninger baseret på 
strenge aktiveringskrav, som fastholder arbejdsincitamentet og samtidig sikrer en 
tilstrækkelig indkomst, ordninger til bekæmpelse af segmentering af arbejdsmarkedet, 
foregribelse af økonomisk omstrukturering og adgang til livslang læring;
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54. opfordrer medlemsstaterne til at bekæmpe forekomsten og udbredelsen af usikre 
ansættelsesvilkår og falske selvstændige og til at sikre, at folk med midlertidige kontrakter 
eller deltidskontrakter, eller som er selvstændige, har en passende social beskyttelse og 
adgang til uddannelse;

55. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle beskæftigelseslovgivningen og støtte og udvikle 
betingelser for mere fleksible ordninger til tilrettelæggelse af arbejdstid, navnlig for ældre 
og yngre arbejdstagere, og fremme arbejdstagernes mobilitet gennem 
mobilitetsstøtteordninger;

56. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afhjælpe den lave 
arbejdsmarkedsdeltagelse blandt ugunstigt stillede grupper, herunder minoriteter (f.eks. 
romaer) og handicappede;

57. opfordrer medlemsstaterne til at øge de aktive arbejdsmarkedspolitikkers dækning og 
effektivitet i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og med gensidig støtte fra 
aktiveringsincitamenter, såsom programmer for at overgå fra overførselsindkomst til 
arbejde, og rimelige støttesystemer for at fastholde beskæftigelsesevnen, støtte mennesker, 
så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, og sikre anstændige levevilkår;

58. opfordrer medlemsstaterne til at foregribe omstruktureringsprocesser med det formål at 
bevare job, fremme intern og ekstern mobilitet og minimere eventuelle negative 
virkninger af omstruktureringsprocesserne; opfordrer medlemsstaterne til effektivt at 
gennemføre nationale love og eksisterende EU-direktiver, såsom direktivet om kollektive 
afskedigelser, direktivet om overførsel af virksomheder og rammedirektivet om 
information og høring, med behørig respekt for subsidiaritetsprincippet; mener, at brug af 
EU-midler er vigtige for at undgå, minimere eller afbøde eventuelle negative virkninger af 
omstruktureringsprocesserne;

59. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en effektiv håndhævelse af 
direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til 
beskæftigelse og erhverv;

60. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage initiativ til at forbedre mobiliteten 
på og på tværs af arbejdsmarkeder og fjerne lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for arbejdskraftens fri bevægelighed i EU for at udbygge 
arbejdsmarkedsintegrationen i EU; opfordrer medlemsstaterne til at øge deres brug af 
EURES til at styrke matchningen mellem job og jobsøgere på tværs af grænserne;

Garanti for kvalitet i den offentlige service, bekæmpelse af fattigdom og fremme af social 
inklusion 

61. henleder opmærksomheden på stigningen i fattigdom og ledighed i alle aldersgrupper; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at give nye tilsagn om afhjælpning 
af denne situation, især med hensyn til fattigdom blandt personer i arbejde, fattigdom 
blandt personer med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og fattigdom 
blandt ældre; 

62. opfordrer medlemsstaterne til at gøre de sociale beskyttelsessystemer mere 



PR\920139DA.doc 15/28 PE500.606v01-00

DA

hensigtsmæssige og effektive og til at sørge for, at de fortsat fungerer som stødpuder mod 
fattigdom og social udstødelse;

63. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre strategier for aktiv inklusion og 
tilstrækkelige og økonomisk overkommelige tjenester af høj kvalitet og integrerede 
strategier for beskæftigelse af høj kvalitet med henblik på at forhindre marginalisering af 
lavindkomstgrupper og sårbare grupper;

64. opfordrer medlemsstaterne til i deres nationale reformprogrammer at præcisere, hvordan 
EU-midlerne vil blive brugt til at nå de nationale fattigdomsmål og øvrige sociale samt 
beskæftigelses- og uddannelsesmæssige mål med henblik på at sikre, at Europa 2020-
målene opfyldes;

65. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sørge for, at enhver sundhedsvæsenreform 
fokuserer på kvalitetsforbedringer og på at sikre, at de dækker behovet, er prismæssigt 
overkommelige og giver adgang for alle samt garanterer bæredygtighed;

66. mener, at målrettede ordninger for tilskud til nyansættelse af personer fra ugunstigt 
stillede grupper er en effektiv måde at hæve deres arbejdsmarkedsdeltagelse på;

67. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at den finanspolitiske 
konsolidering er forenelig med den beskæftigelsesmæssige og sociale dimension af 
Europa 2020;

68. er bekymret for den sociale virkning af krisen for fattigdommen blandt kvinder; opfordrer 
Kommissionen til at vurdere virkningen af den finanspolitiske konsolidering for 
ligestillingen og kvindernes beskæftigelse;

69. opfordrer medlemsstaterne til at udforme foranstaltninger til at reducere fattigdom blandt 
personer i arbejde, f.eks. fremme af en tilstrækkelig arbejdsmarkedsdeltagelse i 
husstanden og lette jobskifte opad for personer i lavtlønnede eller usikre job; opfordrer 
medlemsstaterne til at bekæmpe fattigdom blandt personer i arbejde ved at føre 
arbejdsmarkedspolitikker, der har til formål at sikre lønninger til personer i arbejde, de 
kan leve for;

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

70. opfordrer Det Europæiske Råd og medlemsstaterne til at sikre, at de nationale og 
regionale parlamenter, arbejdsmarkedsparter, offentlige myndigheder og civilsamfund 
inddrages tæt i gennemførelsen og overvågningen af de politiske retningslinjer under 
Europa 2020-strategien og den økonomiske styringsproces for at sikre ejerskab;

71. opfordrer atter til at forøge det europæiske semesters demokratiske legitimitet; opfordrer 
Det Europæiske Råd til at lytte til Europa-Parlamentets bekymringer og forslag, når det 
vedtager sine politiske retningsliner for 2013;

72. opfordrer til, at Parlamentet inddrages behørigt i det europæiske semester for at 
repræsentere borgernes interesser og øge legitimiteten af de sociale politikker, som 
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medlemsstaterne skal føre;

73. ønsker, at de nationale parlamenters rolle styrkes med hensyn til deres inddragelse i 
processen for økonomisk og social politikudformning i forbindelse med det europæiske 
semester for at øge legitimiteten af de beslutninger, der træffes;

74. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE HENSTILLINGER 
VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER ANMODES OM

Europa 2020-målene

Henstilling 1 vedrørende opfyldelse af Europa 2020-målene

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Opfylde alle målsætninger for Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst.

De tilsagn, der er givet i de nationale reformprogrammer 2013, skal være tilstrækkelige til 
at opfylde målsætningerne for Europa 2020.

Medlemsstaterne bør mere effektivt øremærke brugen af deres nationale budgetter til 
opfyldelsen af Europa 2020-strategiens målsætninger.

Garantere, at der afsættes tilstrækkelige EU-midler til opfyldelsen af Europa 2020-
målsætningerne.

Jobskabelse gennem strukturreformer og målrettede investeringer i vækst

Henstilling 2.1 vedrørende nationale beskæftigelsesplaner

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Medlemsstaterne skal forelægge en national beskæftigelsesplan som led i deres nationale 
reformprogram for 2013. 

De nationale beskæftigelsesplaner skal indeholde omfattende foranstaltninger til jobskabelse 
og grøn beskæftigelse, en sammenhæng mellem beskæftigelsespolitikker og finansielle 
instrumenter, arbejdsmarkedsreformer, en klar tidsplan for gennemførelse af den flerårige 
reformdagsorden i løbet af de næste 12 måneder samt en angivelse af de områder og regioner, 
der mangler eller har overskydende specialisering. 

Henstilling 2.2 vedrørende reformer af skatten på arbejde

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Medlemsstaterne bør vedtage reformer af skatten på arbejde som incitament til beskæftigelse. 

Medlemsstaterne bør overveje at sænke skatten på arbejde, når de finanspolitiske betingelser 
er til det, indføre målrettede midlertidige nedsættelser af socialsikringsbidrag eller 
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jobtilskudsordninger for nyansatte, især lavtuddannede og lavtlønnede arbejdstagere, 
langtidsledige og andre sårbare grupper.

Henstilling 2.3 vedrørende bekæmpelse af sort arbejde

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Omdannelse af uformelt og sort arbejde til rigtige job.

Henstilling 2.4 vedrørende systemer til lønfastsættelse

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Modernisere systemerne til lønfastsættelse, så lønniveauet afpasses efter 
produktivitetsudviklingen.

Henstilling 2.5 vedrørende reformer til garanti for pensionssystemernes bæredygtighed

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Foretage de nødvendige reformer for at garantere pensionssystemernes holdbarhed på 
grundlag af følgende:

– pensionsalderen bør være knyttet til udviklingen af den forventede levetid

– hæve den faktiske pensionsalder ved at mindske den tidlige afgang fra arbejdsmarkedet 
(f.eks. ved at indføre skattepolitiske incitamenter til at blive længere på arbejdsmarkedet)

– pensionssystemreformer skal følges op med politikker til fremme af 
beskæftigelsesmuligheder for ældre arbejdstagere, adgang til livslang læring og støtte til aktiv 
og sund aldring.

Henstilling 2.6 vedrørende målrettede investeringer i vækst 

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Spareprogrammer må ikke hindre jobskabelsesforanstaltninger og vækstfremmende politikker 
og ej heller ødelægge den sociale beskyttelse.

Medlemsstaterne bør prioritere vækstfremmende investeringer i uddannelse, livslang læring, 
forskning og innovation.
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Henstilling 2.7 vedrørende udnyttelse af jobskabelsespotentialet i nøglesektorer som den 
grønne økonomi, på social- og sundhedsområdet og i ikt-sektoren

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Kommissionen og medlemsstaterne bør støtte initiativer og investeringer, som letter 
udviklingen i disse sektorer med højt beskæftigelsespotentiale, såsom den grønne økonomi, 
social- og sundhedsområdet og ikt-sektoren.

Opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at foregribe behovet for kvalifikationer i 
disse sektorer og de investeringer i almen og erhvervsfaglig uddannelse, det kræver at 
tilvejebringe disse kvalifikationer, samt fremme arbejdstagernes tilpasningsevne, især 
lavtuddannede og ældre arbejdstagere. 

Henstilling 2.8 vedrørende strukturreformer til fremme af jobskabelse blandt kvinder

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Behørig hensyntagen til integrering af kønsaspektet i de politiske retningslinjer, der skal 
vedtages af Det Europæiske Råd.

Træffe de nødvendige foranstaltninger til at fremme højere beskæftigelsesgrader blandt 
kvinder, såsom omsorg og børnepasning til overkommelige priser, passende barsels-, fædre-
og forældreorlovsordninger og fleksibilitet med hensyn til arbejdstider og arbejdssted.

Henstilling 2.9 vedrørende fuld gennemførelse af det indre marked

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Kommissionen og Det Europæiske Råd bør gøre en forstærket indsats for at forbedre det indre 
marked, styrke den digitale økonomi og fokusere på intelligent regulering for at reducere 
unødigt bureaukrati. Akten for det indre marked II bør gennemføres uden forsinkelse.

Henstilling 2.10 vedrørende forbedring af vilkårene for virksomheder, navnlig SMV'er

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Medlemsstaterne bør gøre den nødvendige lovgivningsmæssige og administrative indsats for 
at forbedre rammerne for at drive virksomhed, især for SMV'er.

Kommissionen og medlemsstaterne bør gøre SMV'ers adgang til finansiering til en absolut 
prioritet på deres politiske dagsorden. 
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Medlemsstaterne bør fremme og støtte iværksætterånden, herunder socialt iværksætteri og 
opstart af virksomhed, især gennem forretningsudviklingsprogrammer og adgang til 
finansiering.

Henstilling 2.11 vedrørende fuld mobilisering af EU-midler 

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Medlemsstaterne bør anvende strukturfondene fuldt ud for at øge beskæftigelsesevnen og 
bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, strukturel arbejdsløshed og langtidsledighed på effektiv vis 
og for at opfylde Europa 2020-målsætningerne.

Ungdomsbeskæftigelse

Henstilling 3.1 vedrørende ungdomsbeskæftigelse som en prioritet

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Det Europæiske Råd bør gøre ungdomsarbejdsløshed til en prioritet i de politiske 
retningslinjer for 2013.

Foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed bør omfatte:

– målrettede aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger

– foranstaltninger til afhjælpning af mangel på de rette kvalifikationer på arbejdsmarkedet, 
især ved at forebygge, at unge forlader skolen eller lærepladser for tidligt, og ved at sikre, at 
de almene uddannelsessystemer og erhvervsuddannelsessystemerne giver de unge de 
relevante kvalifikationer på en effektiv måde

– rammer for bedre overgang fra uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedet

– fremme iværksætteri og selvstændig virksomhed og gennemføre specifikke målrettede 
støtteprogrammer til forretningsudvikling for unge.

Henstilling 3.2 vedrørende unge, der ikke er i beskæftigelse eller under almen eller 
faglig uddannelse (NEET)

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Medlemsstaterne bør udforme omfattende strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under almen eller faglig uddannelse (NEET).

Medlemsstaterne og regionerne bør i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter fremme og 
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udvikle en ungdomsgaranti, der kan sikre alle unge i EU under 25 år tilbud om et job, en 
læreplads, efteruddannelse eller en kombination af arbejde og uddannelse efter en periode på 
højst fire måneders ledighed.

Kommissionen bør yde medlemsstater og regioner teknisk bistand til at udnytte ESF godt med 
henblik på at udvikle ungdomsgarantiordninger.

Henstilling 3.3 vedrørende bedre udnyttelse af EU-midler til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Bedre udnyttelse af Den Europæiske Socialfond til foranstaltninger mod 
ungdomsarbejdsløshed i programmeringsperioden 2014-2020. 

Fokus på udnyttelsen af ESF-midler til ungdomsrelaterede foranstaltninger, især på lærlinge-
/praktikophold og iværksætteri.

Investere i uddannelse

Henstilling 4.1 vedrørende afhjælpning af mangel på efterspurgte kvalifikationer

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Bedre overvågning af kvalifikationsbehovet i specifikke sektorer og/eller regioner og hurtig 
afhjælpning af manglen på efterspurgte kvalifikationer.

Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om udarbejdelsen af EU-oversigten over 
kvalifikationer for at tilvejebringe et fuldstændigt overblik over behovet for kvalifikationer i 
EU.

Fremme samarbejde og skabe synergi mellem uddannelses- og erhvervsuddannelsessektoren 
og erhvervslivet for at foregribe mangel på kvalifikationer og tilpasse uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov med det formål at give 
arbejdsstyrken de nødvendige kvalifikationer og lette overgangen fra uddannelsessystemerne 
til arbejdsmarkedet.

Fremme adgangen til livslang læring for alle aldersgrupper, ikke kun gennem formel læring, 
men også gennem udvikling af ikke-formel og uformel læring.

Etablere et valideringssystem for ikke-formel og uformel læring inden 2015 i tilknytning til 
den europæiske referenceramme for kvalifikationer.

Effektiv gennemførelse af den nationale referenceramme for kvalifikationer og 
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virkeliggørelse af det europæiske kvalifikationspas.

Henstilling 4.2 vedrørende investering i uddannelse

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Sikre effektiv investering i almen og erhvervsfaglig uddannelse og samtidig fortsætte den 
finanspolitiske konsolidering.

Træffe foranstaltninger og afsætte ressourcer til at forbedre lærernes kvalitet, kompetence og 
status.

Mere fleksible, dynamiske og inkluderende markeder og beskæftigelse af højere kvalitet

Henstilling 5.1 vedrørende arbejdsmarkedsreformer

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Fremme strukturelle arbejdsmarkedsreformer for at øge arbejdsproduktiviteten og 
-effektiviteten og dermed forbedre EU-økonomiens konkurrenceevne og garantere bæredygtig 
vækst og jobskabelse.

Arbejdsmarkedsreformerne bør bygge:

– at indføre intern fleksibilitet med det formål at fastholde beskæftigelsen i tider med 
økonomiske forstyrrelser

– at lette en positiv og sikker overgang fra job til job og fra arbejdsløshed til beskæftigelse

– at indføre understøttelsesordninger baseret på strenge aktiveringskrav, som fastholder 
arbejdsincitamentet og samtidig sikrer en tilstrækkelig indkomst

– at indføre aftaleforhold til bekæmpelse af segmentering på arbejdsmarkedet 

– at foregribe økonomisk omstrukturering

– at garantere adgang til livslang læring

– at afhjælpe lav arbejdsmarkedsdeltagelse blandt ugunstigt stillede grupper, herunder 
minoriteter (f.eks. romaer) og handicappede

– at øge arbejdskraftudbuddet ved at forbedre forholdet mellem arbejdsstyrkens geografiske 
placering og kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov

– at øge de aktive arbejdsmarkedspolitikkers dækning og effektivitet i tæt samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter og med gensidig støtte fra aktiveringsincitamenter, såsom 
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programmer for at overgå fra overførselsindkomst til arbejde, og rimelige støttesystemer for at 
fastholde beskæftigelsesevnen, støtte mennesker, så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, 
og sikre anstændige levevilkår

– at forenkle beskæftigelseslovgivningen og støtte og udvikle betingelser for mere fleksible 
ordninger til tilrettelæggelse af arbejdstid, navnlig for ældre og yngre arbejdstagere.

Henstilling 5.2 vedrørende fremme arbejdstageres mobilitet

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Vedtage politikker og foranstaltninger til fremme af mobiliteten på og på tværs af 
arbejdsmarkederne, f.eks. gennem mobilitetsstøtteordninger.

Fjerne lovgivningsmæssige og administrative hindringer for arbejdskraftens fri bevægelighed 
i EU for at udbygge arbejdsmarkedsintegrationen i EU. 

Medlemsstaterne bør øge deres brug af EURES til at styrke matchningen mellem job og 
jobsøgere på tværs af grænserne.

Henstilling 5.3 vedrørende jobkvalitet

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Det Europæiske Råd bør være opmærksom på jobkvaliteten i sine politiske retningslinjer for 
2013, især med hensyn til arbejdstagernes adgang til en række vigtige 
arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, som er forankret i traktaterne, og uden at det berører 
medlemsstaternes lovgivning. 

Garantere, at arbejdsmarkedsreformerne gennemføres, så de fremmer jobkvaliteten. 

Bekæmpe forekomsten og udbredelsen af usikre ansættelsesvilkår og falske selvstændige og 
til at sikre, at folk med midlertidige kontrakter eller deltidskontrakter, eller som er 
selvstændige, har en passende social beskyttelse og adgang til uddannelse.

Sikre effektiv håndhævelse af direktivet om generelle rammebestemmelser om ligebehandling 
med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Garanti for kvalitet i den offentlige service, bekæmpelse af fattigdom og fremme af social 
inklusion 

Henstilling 6.1 vedrørende garanti for kvalitet i den offentlige service

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:
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En sikring af, at den finanspolitiske konsolidering er forenelig med den 
beskæftigelsesmæssige og sociale dimension af Europa 2020 og ikke hindrer leveringen af 
offentlige tjenesteydelser af høj kvalitet.

Ved reformer af sundhedsvæsnet bør der fokuseres på kvalitetsforbedringer og på at sikre, at 
de dækker behovet, er prismæssigt overkommelige og giver adgang for alle samt garanterer 
bæredygtighed.

Henstilling 6.2 vedrørende bekæmpelse af fattigdom og fremme af social inklusion

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Afhjælpe stigningen i fattigdom og ledighed i alle aldersgrupper, især med hensyn til 
fattigdom blandt personer i arbejde, fattigdom blandt personer med begrænset eller ingen 
tilknytning til arbejdsmarkedet og fattigdom blandt ældre. 

Gøre de sociale beskyttelsessystemer mere hensigtsmæssige og effektive og sørge for, at de 
fortsat fungerer som buffere mod fattigdom og social udstødelse.

Gennemføre strategier for aktiv inklusion og tilstrækkelige og økonomisk overkommelige 
tjenester af høj kvalitet og integrerede strategier for beskæftigelse af høj kvalitet med henblik 
på at forhindre marginalisering af lavindkomstgrupper og sårbare grupper.

Kommissionen bør vurdere den finanspolitiske konsoliderings indvirkning på ligestilling og 
kvinders beskæftigelse og fattigdom.

Udforme politikker og foranstaltninger til at reducere fattigdom blandt personer i arbejde, 
f.eks. fremme af en tilstrækkelig arbejdsmarkedsdeltagelse i husstanden og lette jobskifte 
opad for personer i lavtlønnede eller usikre job.

Medlemsstaterne bør bekæmpe fattigdom blandt personer i arbejde ved at føre 
arbejdsmarkedspolitikker, der har til formål at sikre lønninger til personer i arbejde, de kan 
leve for.

Medlemsstaterne bør overveje at indføre målrettede ordninger for tilskud til nyansættelse af 
personer fra ugunstigt stillede grupper.

Medlemsstaterne bør i deres nationale reformprogrammer præcisere, hvordan EU-midlerne vil 
blive brugt til at støtte de nationale fattigdomsmål og øvrige sociale samt beskæftigelses- og 
uddannelsesmæssige mål og på at sikre, at Europa 2020-målene nås.

Opnåelse af en proportionel og differentieret, vækstfremmende finanspolitisk konsolidering 
kombineret med sikring af økonomisk genopretning og jobskabelse

Henstilling nr. 7 vedrørende opnåelse af en proportionel og differentieret, 
vækstfremmende finanspolitisk konsolidering kombineret med sikring af økonomisk 
genopretning og jobskabelse
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Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Fortsætte de finanspolitiske konsolideringsprogrammer for at garantere holdbare offentlige 
finanser, men på en proportionel og vækstfremmende måde. 

Det finanspolitiske konsolideringstempo skal differentieres i de forskellige lande alt efter 
deres finanspolitiske råderum for at finde den rette balance mellem potentielle negative 
virkninger for vækst og beskæftigelse og risikoen for landets gældsbæredygtighed.

Sikre sammenhæng mellem de forskellige prioriteter i de politiske retningslinjer, så den 
finanspolitiske konsolidering ikke ødelægger vækst- og jobskabelsespotentialet, øger 
fattigdom og social udstødelse eller hindrer leveringen af god offentlig service. 

Finde en korrekt balance mellem budgetkonsolidering og økonomiske foranstaltninger på den 
ene side og socialpolitik og vækst- og beskæftigelsesforanstaltninger på den anden side.

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

Henstilling 8 vedrørende forøgelse af det europæiske semesters demokratiske legitimitet

Europa-Parlamentet finder, at de årlige politiske retningslinjer, der skal vedtages af Det 
Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, bør tilstræbe at regulere 
følgende:

Sikre, at de nationale og regionale parlamenter, arbejdsmarkedsparter, offentlige myndigheder 
og civilsamfundet involveres dybt i gennemførelsen og overvågningen af de politiske 
retningslinjer under Europa 2020-strategien og den økonomiske styringsproces for at sikre 
ejerskab.

Europa-Parlamentet bør inddrages på behørig vis i det europæiske semester.

Det Europæiske Råd skal lytte til Europa-Parlamentets betænkeligheder og forslag, når det 
vedtager sine politiske retningsliner for 2013.
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BEGRUNDELSE

Baggrund for denne betænkning

Den 28. november 2012 fremlagde Kommissionen sin årlige vækstundersøgelse for 2013 
(COM(2012)0750) og indledte dermed det europæiske semester om økonomisk styring for 
2013. Den årlige vækstundersøgelse indeholder det, som Kommissionen mener, at EU skal 
prioritere i de kommende 12 måneder blandt sine politikker og reformer på områderne budget, 
økonomi, beskæftigelse og sociale anliggender. 

Ifølge den årlige vækstundersøgelse for 2013 bør de nationale bestræbelser og EU's indsats 
koncentreres om fem prioriteter:

– fortsættelse af en differentieret og vækstfremmende finanspolitisk konsolidering

– genetablering af normale lånemuligheder i økonomien

– fremme af vækst og konkurrenceevne på kort og længere sigt

– bekæmpelse af arbejdsløsheden og krisens sociale konsekvenser

– modernisering af den offentlige forvaltning.

EMPL-udvalget udarbejder denne initiativbetænkning for at tage fat på de 
beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af den årlige vækstundersøgelse. Betænkningen 
gør det muligt for Parlamentet at udtrykke sine synspunkter vedrørende situationen på 
beskæftigelses- og socialområdet i EU, de fremskridt, der gøres med opfyldelsen af Europa 
2020-målsætningerne for beskæftigelses- og socialområdet, og de tilhørende prioriteringer, 
som er fremsat i Kommissionens meddelelse. Med denne betænkning agter Parlamentet at 
bidrage aktivt til det europæiske semester med henblik på Det Europæiske Råds forårsmøde. 

Europa-Parlamentets begrænsede rolle i det europæiske semester er en demokratisk fejl, som 
må rettes. Med henblik på at øge det europæiske semesters demokratiske legitimitet skal 
Parlamentet inddrages behørigt i processen. Ordføreren ønsker derfor at understrege Det 
Europæiske Råds ansvar for at lytte til Parlamentets bekymringer og forslag, når det vedtager 
sine politiske retningsliner for 2013. 

For at undgå gentagelser vil denne betænkning være rettet mod indholdet af de politiske 
retningslinjer for de social- og beskæftigelsespolitiske aspekter af den årlige 
vækstundersøgelse frem for det europæiske semester.

Den aktuelle tværinstitutionelle procedure og den årlige vækstundersøgelses nuværende form 
giver ikke Parlamentet mulighed for at foreslå konkrete ændringer til de politiske 
retningslinjer i Kommissionens meddelelser og bilagene hertil. Parlamentets betænkning 
fremlægges i det format, der bruges til lovgivningsmæssige initiativbetænkninger som 
beskrevet i artikel 48 i Parlamentets forretningsorden, selv om det ikke er en 
lovgivningsmæssig INI-betænkning, men en ikke-lovgivningsmæssig INI-betænkning. 

Denne betænkning består af forslag som i ikke-lovgivningsmæssige beslutninger og et bilag 
til forslaget til beslutning, som omfatter specifikke henstillinger, som Det Europæiske Råd 
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skal vedtage i sine politiske retningslinjer. Dette format afspejler den foreslåede 
lovgivningslignende karakter og hensigten om at fremme Parlamentets position i det 
europæiske semester.

Årlig vækstundersøgelse 2013

Siden sidste årlige vækstundersøgelse i 2012 er situationen på beskæftigelses- og 
socialområdet blevet værre, og prognosen for 2013 er pessimistisk. Gennem de seneste 12 
måneder er antallet af arbejdsløse steget markant med 2 mio. og er nået op på 25 mio. 
arbejdsløse i EU (10,5 % af den erhvervsaktive befolkning). Segmenteringen af 
arbejdsmarkedet er fortsat steget, langtidsledigheden har nået et alarmerende niveau, den 
gennemsnitlige husstandsindkomst er faldende i mange medlemsstater, og der er indikatorer, 
der afslører en tendens til større og alvorligere grader af fattigdom og social udstødelse, 
herunder fattigdom blandt personer i arbejde og stigende social polarisering i mange 
medlemsstater.

Fremskridtene med at opfylde målsætningerne i Europa 2020-strategien har været skuffende. 
De politiske retningslinjer for 2012 og medlemsstaternes tilsagn og gennemførelsen heraf har 
ikke været tilstrækkelig effektiv. Ordføreren mener, at de politiske retningslinjer, der 
fastlægges af Det Europæiske Råd på grundlag af den årlige vækstundersøgelse, skal være 
entydigt rettet mod at opfylde alle målsætninger for Europa 2020. Derfor bør medlemsstaterne 
give de nødvendige tilsagn i de nationale reformprogrammer for 2012 om at nå disse mål.

Den massive gældsætning og de langsigtede udfordringer for de offentlige finanser, der 
hidrører fra krisen, gør det nødvendigt med finanspolitisk konsolidering for at garantere 
holdbare offentlige finanser og bevaringen af vores velfærdssystem. Ikke desto mindre ønsker 
ordføreren at advare mod de negative virkninger af finanspolitisk konsolidering for vækst og 
beskæftigelse, især i lande i recession eller med marginale vækstrater, fordi det svækker 
fremtidens vækst- og jobskabelsespotentiale. 

Ordføreren mener, at det er nødvendigt at finde en korrekt balance mellem finanspolitisk 
konsolidering og foranstaltninger til fremme af vækst og jobskabelse. I denne forbindelse 
bifalder ordføreren prioriteringen i den årlige vækstundersøgelse 2013 af at fortsætte en 
differentieret, vækstfremmende finanspolitisk konsolidering. Det finanspolitiske 
konsolideringstempo skal differentieres i de forskellige lande alt efter deres finanspolitiske 
råderum for at finde den rette balance mellem potentielle negative virkninger for vækst og 
beskæftigelse og risikoen for landets gældsbæredygtighed, og det skal ske på en vækstvenlig 
måde.

Krisen har ramt de unge voldsomt. I EU er mere end en ud af fem unge arbejdsløse (22,8 %), 
ungdomsarbejdsløsheden er på over 50 % i visse medlemsstater, og 8,3 mio. unge europæere 
under 25 år er hverken i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET). 
Disse tal stiger fortsat, og vi risikerer at tabe en generation på gulvet. Ordføreren opfordrer 
Det Europæiske Råd til at opprioritere ungdomsarbejdsløshed i sine politiske retningslinjer for 
2013 og medlemsstaterne til at træffe afgørende foranstaltninger til bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløsheden. 

Det er nødvendigt at udforme omfattende strategier for unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under almen eller faglig uddannelse (NEET). I den henseende foreslår ordføreren, at 
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medlemsstaterne og regionerne i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter fremmer og 
udvikler ungdomsgarantiordninger, der kan sikre alle unge i EU under 25 år tilbud om et job, 
en læreplads, efteruddannelse eller en kombination af arbejde og uddannelse efter en periode 
på højst fire måneders ledighed.

Vækst og jobskabelse skal være den allervigtigste prioritet. Derfor bør medlemsstaterne træffe 
foranstaltninger, der kan fremme jobskabelsen, f.eks. reformer af skatten på arbejde, som 
indeholder beskæftigelsesincitamenter, fremme og støtte selvstændig virksomhed og opstart 
af ny virksomhed, forbedre rammerne for at drive virksomhed, lette adgangen til finansiering 
for SMV'er, omdanne uformelt eller sort arbejde til rigtige job, reformere arbejdsmarkederne, 
så de bliver mere fleksible, dynamiske og inkluderende, modernisere løndannelsessystemerne, 
så lønniveauet afpasses efter produktivitetsudviklingen, udnytte det større 
beskæftigelsespotentiale i sektorer som den grønne økonomi, sundheds- og socialsektoren og 
ikt-sektoren til at skabe beskæftigelse.

Forskellen mellem medlemsstaterne på de beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer er 
stigende. Medlemsstater med forholdsvis usegmenterede arbejdsmarkeder, stærke 
velfærdssystemer og en evne til at justere mødetider og arbejdstid midlertidigt og indføre 
anden fleksibel arbejdstilrettelæggelse (intern fleksibilitet) har vist sig mere modstandsdygtige 
over for krisens beskæftigelsesmæssige og sociale konsekvenser. Medlemsstaterne bør lære af 
bedste praksis og gennemføre arbejdsmarkedsreformer, samtidig med at de opretholder 
jobkvaliteten.

Vores arbejdsmarkeder bør være mere tilpasningsparate og dynamiske, kunne tilpasse sig 
økonomiske nødsituationer uden fyringsrunder og være mere inkluderende for at fremme en 
større arbejdsmarkedsdeltagelse, især for sårbare og dårligt stillede personer.

Ordføreren anfører, at der på trods af de høje arbejdsløshedstal er ledige stillinger på 
arbejdsmarkederne på grund af geografiske og kvalifikationsmæssige misforhold mellem 
udbud og efterspørgsel. Større mobilitet blandt arbejdstagerne og bedre overvågning af 
kvalifikationsbehovet i specifikke sektorer og/eller regioner er nøglen til at afhjælpe manglen 
på efterspurgte kvalifikationer. 

Desuden kræver den fulde udnyttelse af det høje beskæftigelsespotentiale i sektorer som den 
grønne økonomi, social- og sundhedsområdet og ikt-sektoren nye kvalifikationer og 
omskoling af arbejdstagerne. I den henseende er det nødvendigt at fremme samarbejde og 
skabe synergi mellem uddannelses- og erhvervsuddannelsessektoren og erhvervslivet for at 
foregribe mangel på kvalifikationer og tilpasse uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov.

Endelig er ordføreren bekymret over stigningen i fattigdom og arbejdsløshed i alle 
aldersgrupper og kræver, at bekæmpelse af fattigdom og arbejdsløshed bliver et centralt 
element i den socialpolitiske dagsorden i både EU og medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør 
indføre integrerede aktive inklusionsstrategier og give nye tilsagn om afhjælpning af denne 
situation, især med hensyn til fattigdom blandt personer i arbejde, fattigdom blandt personer 
med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet og fattigdom blandt ældre. 


