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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om den europeiska terminen för samordningen av den ekonomiska politiken:
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2013
(2012/2257(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel 9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 145, 148, 152 och 153.5 i EUF-fördraget,

– med beaktande av artikel 28 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 28 november 2012 om den 
årliga tillväxtöversikten för 2013 (AGS) (COM(2012)0750), och det bifogade utkastet till 
gemensam sysselsättningsrapport,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 23 november 2011 om den 
årliga tillväxtöversikten för 2012 (AGS) (COM(2011)0815), och det bifogade utkastet till 
gemensam sysselsättningsrapport,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2012 om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av 2012 
års prioriteringar1,

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om den europeiska 
planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken2,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 3 mars 2010 Europa 2020 –
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 8 september 2010 om förslaget till 
rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik – Del II av de 
integrerade riktlinjerna för Europa 20203,

– med beaktande av rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik4,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 18 april 2012 Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173),

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0408.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0542.
3 EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 116.
4 EUT L 308, 24.11.2010, s. 46.
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– med beaktande av den muntliga frågan O-000120/2012 till kommissionen och den därtill 
kopplande resolutionen av den 14 juni 2012 Att skapa förutsättningar för en återhämtning 
med ökad sysselsättning, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 23 november 2010 En agenda 
för ny kompetens och arbetstillfällen – EU:s bidrag till full sysselsättning
(COM(2010)0682)1,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2011 om agendan för ny kompetens 
och arbetstillfällen2,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 16 december 2010 Den 
europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för 
social och territoriell sammanhållning (COM(2010)0758),

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning3,

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2008/867/EG av den 3 oktober 2008 
om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden4,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen Initiativet Bättre möjligheter för unga
(COM(2011)0933),

– med beaktande av den muntliga frågan B7-0113/2012 till kommissionen och den därtill 
kopplande resolutionen av 24 maj 2012 om initiativet Bättre möjligheter för unga, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 15 september 2010 Unga på 
väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och 
hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen (COM(2010)0477),

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 om Unga på väg – en ram för att 
förbättra Europas utbildningssystem5,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om att främja ungdomens tillträde till 
arbetsmarknaden och stärka den rättsliga ställningen för praktikanter och lärlingar6,

– med beaktande av sin resolution av den 7 september 2010 om att utveckla 
sysselsättningspotentialen av en ny hållbar ekonomi7,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EC av den 27 november 2000 Inrättande av en 

                                               
1 Se korrigendum av den 26 november 2010
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0466.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0495.
4 EUT L 307, 18.11.2008, s. 11
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0230.
6 EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 29.
7 EUT C 308 E, 20.10.2011, s. 6.
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allmän ram för likabehandling1,

– med beaktande av den europeiska jämställdhetspakten (2011–2020), som antogs av rådet 
den 7 mars 2011,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om 
visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP2,

– med beaktande av rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om 
deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS3,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A7-0000/2012), och 
av följande skäl:

A. Krisens har fått långtgående sysselsättningsmässiga och sociala och konsekvenser, som nu 
förvärras genom följderna av de budgetmässiga åtstramningar som genomförts i vissa 
länder som ett svar på statsskuldkrisen och en åtstramad penningpolitik inom 
euroområdet, vilket kontrasterar mot vad som genomförts i andra betydande ekonomiska 
regioner, och inte kan åstadkomma en effektiv lösning på statsskuldkrisen eller skapa 
tillväxt. Euroområdet befinner sig i recession, och EU är för närvarande den enda större 
regionen i världen där arbetslösheten fortfarande växer.

B. Sysselsättningssituationen har förvärrats under 2012 och utsikterna för 2013 är 
pessimistiska. Uppsplittringen av arbetsmarknaden har fortsatt, långtidsarbetslösheten har 
nått alarmerande nivåer, hushållsinkomsterna faller i många medlemsstater och 
indikatorer pekar på en trend av mer omfattande och allvarligare fattigdom och social 
utestängning, med ökande fattigdom bland förvärvsarbetande och allt mer utbredd social 
polarisering i många medlemsstater.

C. Arbetslösheten har ökat kraftigt sedan 2008 och det finns nu 25 miljoner arbetslösa 
människor i EU, vilket motsvarar 10,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Bara 
under de senaste 12 månaderna har antalet arbetslösa ökat med 2 miljoner. Nedgången i 
sysselsättningen har varit kraftigare i de länder som vidtar mer omfattande 
budgetåtstramningar.

D. Situationen på arbetsmarknaden är särskilt svår för unga människor, som oberoende av 
vilken utbildningsnivå de har ofta hamnar i en situation med otrygga anställningar och 
obetald praktik. Den svåra situationen för unga människor beror delvis på bristande 
överensstämmelse mellan de färdigheter som de har förvärvat och vad arbetsmarknaden 
efterfrågar, begränsad geografisk rörlighet, för tidig avslutad skolgång utan 
kvalifikationer, brist på relevanta färdigheter och arbetslivserfarenhet, otrygga 
anställningsvillkor, begränsade praktikmöjligheter samt ineffektiva 

                                               
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.
3 EGT L 14, 20.01.1998, s. 9.
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arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

E. I hela EU är i genomsnitt mer än en av fem ungdomar arbetslös (22,8 procent) och i vissa 
medlemsstater är arbetslösheten bland unga mer än 50 procent. 8,3 miljoner européer 
under 25 år saknar anställning och följer ingen utbildning. Dessa siffror fortsätter att stiga, 
och det är risk att vi får en förlorad generation.

F. Personer som närmar sig pensionsåldern, långtidsarbetslösa, arbetstagare från länder 
utanför EU och lågutbildade är också bland dem som krisen har drabbat värst.

G. Långtidsarbetslösheten nådde alarmerande nivåer under andra kvartalet 2012, när siffrorna 
visade att 11,1 miljoner européer utan jobb hade varit arbetslösa i över 12 månader, vilket 
var 4,6 procent av befolkningen i aktiv ålder. Sannolikheten för en arbetslös person att 
hitta ett jobb har minskat i de flesta medlemsstaterna, särskilt där kraftfulla 
budgetkonsolideringsåtgärder har genomförts.

H. Cirka 120 miljoner människor riskerar social utestängning i EU–27 på grund av att de 
löper allt större risk att drabbas av fattigdom, lever under mycket knappa materiella 
omständigheter eller lever i hushåll med mycket lågt deltagande i arbetslivet. 

I. Kommittén för socialt skydd varnar för att allt fler människor riskerar att drabbas av 
inkomstfattigdom, barnfattigdom, allvarlig materiell knapphet och social utestängning på 
grund av de finanspolitiska konsolideringsåtgärdernas effekter.

J. Det är nödvändigt att få till stånd tillväxt och en hög sysselsättningsgrad för att ekonomin 
ska kunna återhämta sig, för att budgetkonsolidering ska kunna genomföras, och för 
välfärdsstatens och de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt. 

K. Europeiska rådet uttalade den 30 januari 2012 följande: För att tillväxten och 
sysselsättningen på nytt ska öka måste vi följa en konsekvent och brett baserad strategi 
som kombinerar smart budgetkonsolidering där investeringar i framtida tillväxt 
upprätthålls, en sund makroekonomisk politik och en aktiv sysselsättningsstrategi 
samtidigt som den sociala sammanhållningen bevaras.

L. Budgetkonsolideringen måste fortsätta, med tanke på de höga skuldnivåerna och de 
långsiktiga utmaningarna av de offentliga finanserna. Budgetkonsolideringen kan få 
negativa effekter för tillväxt och sysselsättning på kort sikt, särskilt i länder i recession 
eller med mycket blygsam tillväxt, vilket försvårar framtida tillväxt och skapande av 
arbetstillfällen. Budgetkonsolideringen måste därför genomföras på ett tillväxtvänligt sätt.

M. Trots att situationen är akut har medlemsstaternas framsteg för att nå Europa 2020-målen 
varit nedslående. Åtagandena i de nationella reformprogrammen för 2012 är otillräckliga 
för att nå de flesta av målen på EU-nivå.

N. Satsningarna på forskning, innovation och utbildning, vilket är nyckelområden för den 
ekonomiska tillväxten och sysselsättningsskapandet, är fortfarande lägre inom EU än 
bland dess viktigaste ekonomiska partner och konkurrenter på andra håll i världen.

O. Könsdimensionen är avgörande för att nå Europa 2020-strategins överordnade mål, 
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eftersom kvinnorna utgör den största reserven av ännu outnyttjad arbetskraft. Kvinnorna 
utgör största delen av dem som lever i fattigdom i EU. I allt arbetet med den europeiska 
planeringsterminen måste därför särskild uppmärksamhet ägnas både åt 
jämställdhetsintegrering och åt politik som specifikt är riktad mot kvinnor. 

P. Man måste se till att inom den europeiska planeringsterminen skapa större interaktion 
mellan sysselsättningspolitik, socialpolitik och ekonomisk politik.

Q. Det är mycket viktigt att främja demokratisk redovisningsskyldighet, ansvarstagande och 
legitimitet vad avser samtliga aktörer inom den europeiska planeringsterminen. 
Europaparlamentets korrekta deltagande är av största betydelse i detta sammanhang.

R. De nationella parlamenten representerar och garanterar de rättigheter som medborgarna 
har förvärvat och delegerat. Införandet av den europeiska planeringsterminen bör fullt ut 
respektera de nationella parlamentens rättigheter.

Centrala budskap inför Europeiska rådets vårmöte

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska rådet att se till att följande budskap 
ingår i dess politiska riktlinjer för den europeiska planeringsterminen 2013 och uppdrar åt 
talmannen att försvara denna ståndpunkt under Europeiska rådets vårmöte den 14–15 mars 
2013.

2. Europaparlamentet beklagar att de prioriteringar som identifierades under förra årets 
planeringstermin, särskilt de som rörde skapandet av arbetstillfällen, kvalitativa 
arbetstillfällen, och bekämpning av fattigdom och social utestängning, inte har gett de 
förväntade resultaten.

3. Europaparlamentet framhåller att den ekonomiska situationen och de sociala 
konsekvenserna av krisen har förvärrats ytterligare under förra året, och betonar därför hur 
viktigt det är att få medlemsstaterna att i större utsträckning leva upp till sina åtaganden i 
samband med de politiska riktlinjerna för 2013, särskilt avseende sysselsättnings- och 
socialpolitiken.

I. Europa 2020-målen

4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att se till att de årliga politiska riktlinjer 
som fastställs utifrån den årliga tillväxtöversikten är helt och hållet inriktade på att 
förverkliga alla mål i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

5. Europaparlamentet beklagar att de politiska riktlinjerna för 2012 och deras genomförande 
inte har varit tillräckligt effektivt när det gäller att uppnå de politiska målen i Europa 
2020-strategin.

6. Europaparlamentet beklagar att åtagandena i de nationella reformprogrammen för 2012 är 
otillräckliga för att nå de flesta av målen på EU-nivå. Det är djupt oroandet att de 
nuvarande nationella målen inte är tillräckliga för att nå Europa 2020-strategins 
överordnade mål för sysselsättning, utbildning och fattigdomsminskning. 
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7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i reformprogrammen för 2013 göra de 
nödvändiga utfästelserna så att Europa 2020-målen kan nås. 

8. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att i sina politiska riktlinjer se till att 
tillräckliga EU-medel avsätts för att nå målen i Europa 2020-strategin. Europaparlamentet 
uppmanar enträget medlemsstaterna att mer effektivt öronmärka medel som ska användas 
för att uppfylla Europa 2020-målen.

II. Skapa arbetstillfällen genom strukturreformer och tillväxtinriktade investeringar

9. Europaparlamentet beklagar att de flesta medlemsstater inte lade fram någon nationell 
sysselsättningsplan inom ramen för sina nationella reformprogram för 2012. 
Medlemsstaterna uppmanas att respektera detta åtagande för 2013. De nationella 
sysselsättningsplanerna bör inbegripa omfattande åtgärder för att skapa arbetstillfällen och 
miljövänlig sysselsättning, en koppling mellan sysselsättningspolitiken och 
finansieringsinstrumenten, arbetsmarknadsreformer, en tydlig tidsplan för att införa den 
fleråriga reformagendan under de kommande 12 månaderna och uppgift om både områden 
och regioner med alltför liten eller allt för överdriven specialisering. 

10. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte har gjort det obligatoriskt med 
nationella sysselsättningsplaner, och uppmanar kommissionen att övervaka utarbetandet 
av dem under den årliga europeiska planeringsterminen.  

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, för att skapa arbetstillfällen, anta 
åtgärder som främjar detta, t.ex. skattereformer som underlättar anställningar, främjar och 
stöder egenföretagande och nyföretagande, förbättrar ramvillkoren för affärsverksamhet, 
underlättar små och medelstora företags tillgång till finansiering, omvandlar informellt 
och odeklarerat arbete till reguljära anställningar, reformerar arbetsmarknaderna så att de 
blir mer anpassningsbara, dynamiska och inkluderande, moderniserar lönebildningen så 
att lönerna anpassas till produktivitetsutvecklingen, exploaterar potentialen för många 
arbetstillfällen inom sektorer som grön ekonomi, hälsa och social omvårdnad samt 
IKT-sektorn.

III Ungdomsarbetslöshet

12. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att göra ungdomsarbetslösheten till en 
prioritet i de politiska riktlinjerna för 2013.

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta kraftfulla åtgärder för att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten, inklusive riktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 
åtgärder inriktade på att rätta till den dåliga kompetensmatchningen på arbetsmarknaden, 
särskilt genom att förebygga för tidigt avbruten skolgång eller genom lärlingssystem, se 
till att utbildningssystemen ger ungdomar relevanta färdigheter på ett effektivt sätt samt 
främja entreprenörskap och effektivt affärsutvecklingsstöd för unga människor och 
ramverk för att säkra övergången mellan utbildning och arbete.

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla heltäckande strategier för 
ungdomar som varken har arbete eller utbildningsplats.
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IV. Mer anpassningsbara dynamiska och inkluderande marknader och mer högkvalitativ 
sysselsättning 

15. Europaparlamentet beklagar att den årliga tillväxtöversikten för 2013 inte tar upp 
sysselsättningens kvalitet, och att alldeles för litet intresse ägnas införandet av de 
nödvändiga förutsättningarna för att öka deltagandet i yrkeslivet, särskilt för kvinnor, 
personer med funktionshinder samt de sämst ställda.

16. Europaparlamentet påminner om att skillnaderna mellan medlemsstaterna vidgas när det 
gäller sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer. Medlemsstater med relativt 
ouppdelade arbetsmarknader, starka välfärdssystem och förmåga att tillfälligt anpassa 
arbetstiden samt utnyttja andra flexibla arrangemang (intern flexibilitet) har visat sig mer 
motståndskraftiga mot krisens sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser.

17. Europaparlamentet efterlyser mer anpassningsbara och dynamiska arbetsmarknader som 
kan anpassa sig till förändringar i de ekonomiska förutsättningarna utan att ta till 
uppsägningar, och som är mer inkluderande och främjar ett ökat deltagande i yrkeslivet, 
särskilt för utsatta och missgynnade personer.

18. Europaparlamentet framhåller med skärpa att åtstramningsåtgärder inte får äventyra 
sysselsättningens kvalitet, det sociala skyddet eller hälso- och säkerhetsnormer.

V. Investera i utbildning

19. Europaparlamentet understryker att utbildning spelar en nyckelroll för att Europa 2020-
strategins mål ska kunna nås.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, samtidigt som man fortsätter med 
budgetkonsolideringen, garantera effektiva investeringar i utbildning. 

VI. Garantera kvaliteten på offentliga tjänster och bekämpa fattigdom och social 
utestängning 

21. Europaparlamentet är djupt oroat över att fattigdomen och arbetslösheten har ökat inom 
alla åldersgrupper sedan den senaste europeiska planeringsterminen 2012.

22. Europaparlamentet välkomnar att den årliga tillväxtöversikten för 2013 tar upp fattigdom 
och social utestängning, och även tacklar krisens sociala konsekvenser. Kommissionen 
uppmanas att betona dessa åtgärder i de landspecifika rekommendationerna, och särskilt ta 
upp fattigdom bland förvärvsarbetande, fattigdom bland personer med svag eller ingen 
koppling till arbetsmarknaden samt fattigdom bland äldre personer. Europeiska rådet 
uppmanas att stödja dessa riktlinjer som en prioritering.

23. Europaparlamentet vill att genomförandet av integrerade strategier för aktiv delaktighet 
ska bli ett centralt inslag i såväl EU:s som medlemsstaternas socialpolitiska agendor.

VII. Bedriv en proportionerlig och differentierad tillväxtfrämjande budgetkonsolidering 
samtidigt som ekonomisk återhämtning och skapandet av arbetstillfällen garanteras

24. Europaparlamentet inser att budgetkonsolideringsprogrammen behöver fortsätta för att  de 
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offentliga finansernas hållbarhet ska kunna garanteras, men varnar för att detta kan få 
negativa effekter för tillväxt och sysselsättning på kort sikt, särskilt i länder i recession 
eller med mycket blygsam tillväxt. 

25. Europaparlamentet anser att budgetkonsolideringen måste fortsätta på ett proportionerligt 
och tillväxtvänligt sätt, och att konsolideringens tempo måste anpassas till länderna i 
förhållande till deras skatteutrymme, så att en riktig balans kan uppnås mellan potentiellt 
negativa tillväxt- och sysselsättningseffekter och risken för permanenta skuldnivåer.

26. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att stämma av de olika prioriteringarna i 
sina politiska riktlinjer mot varandra, så att budgetkonsolideringen inte äventyrar 
potentialen för tillväxt och skapande av sysselsättning, ökar fattigdom och social 
utestängning, eller hindrar tillhandahållandet av högkvalitativa offentliga tjänster. Den 
främsta prioriteringen måste vara att införa integrerade reformåtgärder och investeringar 
som främjar tillväxt och skapande av sysselsättning samtidigt som de offentliga 
finansernas hållbarhet garanteras.

27. Europaparlamentet betonar att man måste nå en korrekt balans mellan å ena sidan 
budgetkonsolidering och ekonomiska åtgärder, och å andra sidan socialpolitik och 
åtgärder för tillväxt och sysselsättning.

VIII. Demokratisk legitimitet och involvering av civilsamhället

28. Europaparlamentet är oroat över att man själv och de nationella parlamenten fortfarande 
spelar en begränsad roll i den europeiska planeringsterminen. Parlamentet understryker att 
de politiska riktlinjerna i den årliga tillväxtöversikt som kommissionen har tagit initiativ 
till, och som ska godkännas av Europeiska rådet, saknar ett parlamentariskt deltagande 
och därmed demokratisk legitimitet.

29. Europaparlamentet anser att man har en mycket viktig roll för att skapa den nödvändiga 
demokratiska legitimiteten. I avsaknad av en rättslig grund för det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet som är tillämplig för den årliga tillväxtöversikten, bör Europeiska 
rådet beakta parlamentariska synpunkter när det stöder de politiska riktlinjerna, för att ge 
dem demokratisk legitimitet.

Ytterligare insatser avseende sysselsättning och sociala frågor

Skapa arbetstillfällen genom strukturreformer och tillväxtinriktade investeringar

30. Europaparlamentet påminner om att det för tillväxt med ökad sysselsättning krävs en 
sysselsättningspolitik som skapar gynnsamma villkor för sysselsättningsskapande, 
underlättar positiva övergångar från arbete till arbete och från arbetslöshet till arbete, ökar 
tillgången på arbetskraft och bättre ser till att arbetskraften finns på rätt plats och har de 
färdigheter som arbetsmarknaden behöver. 

31. Europaparlamentet betonar behovet av reformer på arbetsmarknaden för att öka 
arbetskraftens produktivitet och effektivitet med syftet att förbättra EU-ekonomins 
konkurrenskraft och garantera hållbar tillväxt och skapande av sysselsättning. 
Arbetsmarknadsreformer bör genomföras på ett sätt som främjar arbetets kvalitet.
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32. Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna sänker skatterna på arbete när budgetläget 
så tillåter, särskilt när det gäller lågbetalda och lågkvalificerade arbetstagare och utsatta 
grupper. Målinriktade, tillfälligt sänkta sociala avgifter eller subventionssystem för 
nyanställda, särskilt lågkvalificerade och långtidsarbetslösa, är mycket effektiva 
incitament för att främja sysselsättningsskapande. 

33. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att vidta de reformer som krävs för att 
garantera pensionssystemens hållbarhet. Pensionsåldern bör kopplas till utvecklingen av 
den förväntade livslängden, men parlamentet påminner om att det fortfarande finns 
utrymme att höja den faktiska pensionsåldern utan att höja den lagstadgade 
pensionsåldern, genom att minska antalet personer som lämnar arbetsmarknaden i förtid. 
Om man framgångsrikt ska kunna höja den faktiska pensionsåldern måste reformer av 
pensionssystemen åtföljas av åtgärder för utveckling av sysselsättningsmöjligheter för 
äldre arbetstagare, tillgång till livslångt lärande, införande av skattefördelar för dem som
arbetar längre och stöd för ett aktivt och friskt åldrande.  

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta tillsammans med medlemsstaterna 
för att se till att åtstramningsprogrammen inte hindrar sysselsättningsskapande åtgärder 
och tillväxtfrämjande politik, och inte äventyrar det sociala skyddet. Medlemsstaterna 
uppmanas att prioritera tillväxtfrämjande utgifter som utbildning, livslångt lärande, 
forskning och innovation, och samtidigt garantera effektiviteten i dessa utgifter.

35. Europaparlamentet välkomnar den uppmärksamhet som i den årliga tillväxtöversiktens 
prioriteringar för 2013 ägnas utnyttjandet av den sysselsättningsskapande potentialen i 
nyckelsektorer som den gröna ekonomin, hälso- och sjukvården, den sociala omsorgen 
och IKT-sektorn. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att stödja initiativ som 
underlättar utvecklingen av dessa sektorer med hög sysselsättningspotential.

36. Europaparlamentet påminner om att det kommer att kräva anpassning, särskilt bland 
lågkvalificerade och äldre arbetstagare, och nya färdigheter, om man fullt ut ska kunna 
utnyttja den sysselsättningsskapande potentialen inom dessa nya sektorer. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att ta fram prognoser för dessa sektorers framtida 
kompetensbehov och investera i utbildning som ger denna kompetens.

37. Europaparlamentet beklagar att det inte med ett ord nämns vilka åtgärder som bör vidtas 
för att integrera jämställdhetsperspektivet i den årliga tillväxtöversiktens prioriteringar för 
2013. Kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden är nyckeln till att nå de övergripande 
målen för sysselsättningskvoten i Europa 2020-strategin. Kommissionen och 
medlemsstaterna uppmanas att vidta nödvändiga åtgärder för att öka andelen kvinnor med 
högre utbildning, till exempel genom överkomliga vård- och barnomsorgstjänster, bra 
system för föräldraledighet för både män och kvinnor samt flexibilitet i val av arbetstid 
och arbetsplats.

38. Medlemsstaterna uppmanas att förbättra affärsklimatet, särskilt för små och medelstora 
företag, och kommissionen och Europeiska rådet uppmanas att öka sina ansträngningar att 
förbättra den inre marknaden, stärka den digitala ekonomin och fokusera på smart 
lagstiftning som minskar byråkratin. Parlamentet välkomnar inremarknadsakten II och 
begär att den införs snabbt och i sin helhet.
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39. Europaparlamentet välkomnar att man har erkänt vikten av att små och medelstora företag 
har tillgång till finansiering, med tanke på att de utgör en hörnsten för sysselsättningen 
och skapandet av nya arbetstillfällen inom EU och har en markant potential när det gäller 
att åtgärda ungdomsarbetslösheten och obalansen mellan könen. Medlemsstaterna 
uppmanas med emfas att se till att de små och stora företagens tillgång till finansiering ges 
högsta prioritet i de nationella tillväxtplanerna.

40. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja och stödja egenföretagande, 
även socialt företagande, och nystartade företag, särskilt genom program för 
affärsutveckling och tillgång till finansiering.

41. Europaparlamentet betonar att EU:s finansieringsinstrument och finansiella stöd måste 
utnyttjas fullt ut för att målen i Europa 2020-straegin ska kunna nås. Medlemsstaterna 
uppmanas att fullt ut utnyttja strukturfonderna för att kunna förbättra anställbarheten och 
bekämpa den strukturella arbetslösheten och långtidsarbetslösheten på ett effektivt sätt.

Ungdomars sysselsättning

42. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att underlätta 
ungdomars övergång från utbildning till arbetsmarknaden. I detta sammanhang framhåller 
parlamentet den succé som kombinationen av yrkesutbildning och arbete har haft i vissa 
medlemsstater, vilket har gett den högsta sysselsättningsgraden för ungdomar i hela EU.

43. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande att man kommer att presentera 
ett ungdomssysselsättningspaket. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att i nära 
samarbete med arbetsmarknadens parter främja och utveckla en garanti för ungdomar, 
med syftet att erbjuda varje ung människa i EU ett arbete, en lärlingsplats, extra 
yrkesutbildning eller en kombination av arbete och utbildning efter högst fyra månaders 
arbetslöshet. Parlamentet påminner om att detta kan medfinansieras av Europeiska 
socialfonden. Kommissionen bör ge medlemsstaterna och regionerna tekniskt stöd för att 
på ett bra sätt använda Europeiska socialfonden för att utveckla garantisystem för 
ungdomar.

44. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att föreslå en rådsrekommendation 
om garantisystem för ungdomar. Medlemsstaterna och regionerna uppmanas att främja 
företagande och egenföretagande bland ungdomar och att införa program för att stödja 
affärsutveckling, som särskilt riktar sig till ungdomar.

45. Europaparlamentet välkomnar förslaget att Europeiska socialfonden i större utsträckning 
bör användas för sysselsättningsåtgärder riktade mot ungdomar för programperioden 
2014–2020. Stödet från Europeiska socialfonden bör koncentreras på ungdomsrelaterade 
åtgärder, särskilt på lärlings- och praktikplatser samt företagande. Parlamentet välkomnar 
omfördelningen av outnyttjade strukturfondsmedel från EU:s finansieringsperiod 2007–
2013 för att tackla den höga ungdomsarbetslösheten och för att främja små och medelstora 
företag.

Investera i utbildning

46. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att förbättra övervakningen av 
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kompetensbehoven i specifika sektorer och/eller regioner och åtgärda denna dåliga 
kompetensmatchning så snabbt som möjligt. Kommissionen och medlemsstaterna bör 
samarbeta vid utarbetandet av kompetenskartan för EU för att förmedla en totalbild av den 
kompetens som behövs i EU.

47. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att främja samarbete och synergier 
mellan utbildningssektorn och företagen för att förutsäga vilken kompetens som behövs 
och anpassa utbildningssystemen till arbetsmarknadens behov med syftet att förse 
arbetskraften med den kompetens som behövs och underlätta övergången från utbildning 
till arbete.

48. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att som en prioritet investera i utbildning 
och främja entreprenörstalanger och livslångt lärande för alla åldersgrupper, inte enbart 
genom formellt lärande utan även genom icke-formellt och informellt lärande. 
Parlamentet varnar för att nedskärningar i utbildningsbudgetarna kan medföra långsiktiga 
sociala och ekonomiska kostnader.

49. Europaparlamentet understryker att utnyttjandet av lärtillfällen och förmågan att göra det 
bästa av kunskaper, färdigheter och kompetens som förvärvats utanför en formell 
utbildning kan spela stor roll för att förbättra anställbarheten. Parlamentet understryker 
vikten av icke-formell och informell validering. Parlamentet välkomnar kommissionens 
förslag till en rådsrekommendation som uppmanar medlemsstaterna att senast 2015 införa 
ett valideringssystem som är kopplat till den europeiska referensramen för kvalifikationer, 
inklusive möjligheten att erhålla fullständiga eller partiella kvalifikationer baserat på icke-
formellt och informellt lärande.

50. Europaparlamentet uppmuntrar till ett effektivt genomförande av de nationella 
referensramarna för kvalifikationer som verktyg för att främja utvecklingen av livslångt 
lärande. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen att förverkliga det europeiska 
färdighetspasset för att garantera transparens och främja arbetstagares gränsöverskridande 
rörlighet.

51. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att förbättra kvaliteten, kompetensen och 
lärarnas status som en nödvändig förutsättning för ett europeiskt utbildningssystem som 
ger goda resultat. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att göra de 
ansträngningar och anslå de medel som krävs för att nå detta mål.

Mer anpassningsbara dynamiska och inkluderande marknader och mer högkvalitativ 
sysselsättning 

52. Europaparlamentet anser att arbetsmarknadsreformer bör syfta till att öka produktiviteten 
och konkurrenskraften och samtidigt skydda arbetskvaliteten. Europeiska rådet uppmanas 
att uppmärksamma sysselsättningens kvalitet i sina politiska riktlinjer för 2013, särskilt 
när det gäller arbetstagarnas tillgång till en grundläggande uppsättning rättigheter för 
arbetstagarna i enlighet med fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av 
medlemsstaternas lagstiftning.

53. Europaparlamentet anser att strukturreformer på arbetsmarknaden bör införa intern 
flexibilitet för att hålla sysselsättningen uppe i tider av ekonomiska svårigheter och som 
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garanterar arbetskvalitet, trygghet vid byte mellan anställningar, 
arbetslöshetsersättningssystem som är baserade på strikta aktivitetsvillkor som utgör 
incitament för att arbeta samtidigt som de garanterar en tillräcklig inkomst, 
kontraktsbaserade arrangemang för att bekämpa en segmentering av arbetsmarknaden, 
som föregriper ekonomisk omstrukturering och som garanterar tillgång till livslångt 
lärande.

54. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa förekomsten och skapandet 
av osäkra arbetsvillkor och falskt egenföretagande och se till att människor med tillfälliga 
kontrakt eller deltidskontrakt eller som är egenföretagare har tillräckligt socialt skydd och 
tillgång till utbildning.

55. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla arbetsmarknadslagstiftningen 
och stödja och utarbeta villkor för mer flexibla arbetsformer, särskilt för äldre och yngre 
arbetstagare samt främja arbetstagares rörlighet genom system som stöder rörlighet.

56. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra något åt den låga 
sysselsättningsnivån bland missgynnade grupper, bland annat personer som tillhör 
minoriteter (t.ex. romer) eller personer med funktionshinder.

57. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra arbetsmarknadsåtgärdernas 
räckvidd och effektivitet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, med ömsesidigt 
stöd från aktiveringsincitament såsom program för att gå från bidrag till arbete och 
lämpliga förmånssystem för att upprätthålla anställbarheten, stödja människor att komma 
tillbaka i arbete och trygga anständiga levnadsvillkor.

58. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att föregripa omstruktureringsprocesserna 
med syfte att behålla arbetstillfällen, främja intern och extern rörlighet samt minimera 
omstruktureringsprocessernas eventuella negativa effekter. Medlemsstaterna uppmanas att 
effektivt genomföra nationella lagar och nuvarande EU-direktiv, t.ex. direktivet om 
kollektiva uppsägningar, direktivet om överlåtelse av företag samt direktivet om en ram 
för information och samråd, med vederbörlig respekt för subsidiaritetsprincipen. EU-
medel bör spela en viktig roll för att undvika, minimera eller lindra eventuella negativa 
effekter av omstruktureringsprocesserna.

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att direktiv 
2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet faktiskt 
genomförs.

60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
förbättra rörligheten inom och mellan arbetsmarknaderna och att avlägsna rättsliga och 
administrativa hinder för arbetstagarnas fria rörlighet inom EU, så att de europeiska 
arbetsmarknaderna blir mer integrerade. Medlemsstaterna bör öka sin användning av 
Eures för att förbättra matchningen av arbeten och arbetssökande över gränserna.

Garantera kvaliteten på offentliga tjänster, bekämpa fattigdom och främja social 
delaktighet

61. Europaparlamentet framhåller ökningen av fattigdom och arbetslöshet inom alla 
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arbetsgrupper. Kommissionen och medlemsstaterna bör därför ingå nya åtaganden för att 
råda bot på denna situation, särskilt när det gäller fattigdom bland förvärvsarbetande, 
fattigdom bland personer med svag eller ingen koppling till arbetsmarknaden samt 
fattigdom bland äldre personer. 

62. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra de sociala skyddssystemen mer 
ändamålsenliga och effektiva och se till att de fortsätter att fungera som en buffert mot 
fattigdom och social utestängning.

63. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra aktiva integreringsstrategier 
och införa högkvalitativa tjänster till en rimlig kostnad, tillräckliga socialbidrag och olika 
vägar till arbetstillfällen av god kvalitet för att förhindra marginalisering av 
låginkomsttagare och utsatta grupper.

64. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i sina nationella reformprogram ange 
hur EU-medlen kommer att användas för att stödja de nationella fattigdomsmålen och 
andra sociala mål, sysselsättningsmål och utbildningsrelaterade mål som leder till att 
Europa 2020-målen uppnås.

65. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att se till att alla reformer av 
hälso- och sjukvårdssystemen fokuserar på att förbättra kvaliteten och garanterar alla 
tillräcklig och allmänt tillgänglig hälso- och sjukvård till en rimlig kostnad samt 
garanterar hållbarheten.

66. Europaparlamentet anser att målinriktade anställningsstöd för nyanställningar av personer 
från missgynnade grupper är ett effektivt sätt att öka dessa gruppers sysselsättningsgrad.

67. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att 
budgetkonsolideringen är förenlig med Europa 2020-strategins sysselsättningsdimension 
och sociala dimension.

68. Europaparlamentet är oroat över krisens sociala konsekvenser för fattigdomen bland 
kvinnor. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera budgetkonsolideringens 
effekter på jämställdheten och sysselsättningen bland kvinnor.

69. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla åtgärder för att minska 
fattigdomen bland förvärvsarbetande, t.ex. genom att arbeta för att tillräckligt många i ett 
hushåll deltar på arbetsmarknaden och underlätta för personer i låglönearbeten och 
otrygga anställningar att avancera på arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att bekämpa fattigdomen bland förvärvsarbetande genom att bedriva en 
arbetsmarknadspolitik som syftar till att garantera löner som går att leva på för dem som 
förvärvsarbetar.

Ytterligare nödvändiga ansträngningar för att förbättra styrningen, engagemanget och 
den demokratiska legitimiteten

70. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att nationella och regionala 
parlament, arbetsmarknadens parter, myndigheter och det civila samhället är djupt 
engagerade i genomförandet och övervakningen av de politiska riktlinjerna i Europa 2020-



PE500.606v01-00 16/28 PR\920139SV.doc

SV

strategin och den ekonomiska styrprocessen, för att garantera ansvarstagande.

71. Europaparlamentet upprepar sin begäran om ökad demokratisk legitimitet för den 
europeiska planeringsterminen. Europeiska rådet uppmanas att i samband med antagandet 
av sina politiska riktlinjer för 2013 beakta de frågor och förslag som parlamentet gett 
uttryck för.

72. Europaparlamentet vill delta ordentligt i den europeiska planeringsterminen så att man kan 
företräda medborgarnas intressen och därigenom ge ökad legitimitet åt den socialpolitik 
som medlemsstaterna ska föra.

73. Europaparlamentet önskar se en förstärkt roll för de nationella parlamenten när det gäller 
deras engagemang i utformningen av den ekonomiska politiken och socialpolitiken inom 
ramen för den europeiska planeringsterminen, så att de beslut som fattas får bättre 
legitimitet.

74. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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BILAGA TILL RESOLUTIONSFÖRSLAGET:
DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET BEGÄRDA 

FÖRSLAGET

Europa 2020-målen

Rekommendation 1: Uppfyll Europa 2020-målen

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Alla målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla bör uppfyllas.

Åtagandena i de nationella reformprogrammen för 2013 måste vara tillräckliga för att nå 
Europa 2020-målen.

Medlemsstaterna bör mer effektivt öronmärka medel ur de nationella budgetarna som ska 
användas för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.

Det måste ses till att tillräckliga EU-medel avsätts för att nå Europa 2020-målen.

Skapande av arbetstillfällen genom strukturreformer och tillväxtinriktade investeringar

Rekommendation 2.1: Nationella sysselsättningsplaner

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Medlemsstaterna bör lämna in en nationell sysselsättningsplan som en del av sina nationella 
reformprogram för 2013. 

De nationella sysselsättningsplanerna måste inbegripa omfattande åtgärder för att skapa 
arbetstillfällen och miljövänlig sysselsättning, en koppling mellan sysselsättningspolitiken 
och finansieringsinstrumenten, arbetsmarknadsreformer, en tydlig tidsplan för att införa den 
fleråriga reformagendan under de kommande 12 månaderna och uppgifter om både områden 
och regioner med alltför liten eller allt för överdriven specialisering. 

Rekommendation 2.2: Reformer för skatt på arbete

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Medlemsstaterna bör anta reformer för skatt på arbete så att sysselsättningen stimuleras. 

Medlemsstaterna bör överväga att sänka skatten på arbete om det finanspolitiska läget medger 
det, i synnerhet genom målinriktade, tillfälligt sänkta sociala avgifter eller subventionssystem 
för nyanställda, särskilt lågavlönade, lågutbildade, långtidsarbetslösa och andra utsatta 
grupper.

Rekommendation 2.3: Åtgärder mot oredovisat arbete
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Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Informellt och odeklarerat arbete bör omvandlas till reguljär sysselsättning.

Rekommendation 2.4: Lönebildning

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Lönebildningen bör moderniseras så att lönerna anpassas till produktivitetsutvecklingen.

Rekommendation 2.5: Reformer för att säkra pensionssystemens hållbarhet

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Nödvändiga reformer bör vidtas för att säkra pensionssystemens hållbarhet på grundval av 
följande:

– Pensionsåldern bör kopplas till förändringar i den förväntade livslängden.

– Den faktiska pensionsåldern bör höjas genom att man minskar antalet personer som 
lämnar arbetsmarknaden i förtid (till exempel genom att införa skattefördelar för dem 
som arbetar längre).

– Pensionssystemsreformer måste åtföljas av åtgärder för utveckling av 
sysselsättningsmöjligheter för äldre arbetstagare, tillgång till livslångt lärande och stöd 
för ett aktivt och friskt åldrande.

Rekommendation 2.6: Tillväxtinriktade investeringar 

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Åtstramningsprogram bör inte hindra sysselsättningsskapande åtgärder och tillväxtfrämjande 
strategier och inte heller äventyra den sociala tryggheten.

Medlemsstaterna bör prioritera tillväxtfrämjande investeringar i utbildning, livslångt lärande, 
forskning och innovation

Rekommendation 2.7: Utnyttjande av den sysselsättningsskapande potentialen i 
nyckelsektorer som den gröna ekonomin, hälso- och sjukvården, den sociala omsorgen 
och IKT-sektorn

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Kommissionen och medlemsstaterna bör stödja initiativ och investeringar som underlättar 
utvecklingen av sektorer med hög sysselsättningspotential som den gröna ekonomin, hälso-
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och sjukvården, den sociala omsorgen och IKT-sektorn.

Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att ta fram prognoser för dessa sektorers 
framtida kompetensbehov, investera i utbildning som ger denna kompetens och främja 
åtgärder för omskolning, särskilt för lågutbildade och äldre arbetstagare.

Rekommendation 2.8: Strukturreformer för att öka sysselsättningen bland kvinnor

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Vederbörlig hänsyn måste tas till jämställdhetsaspekterna i de politiska riktlinjer som ska 
fastställas av Europeiska rådet.

Nödvändiga åtgärder måste vidtas för att öka andelen kvinnor med högre utbildning, till 
exempel genom överkomliga vård- och barnomsorgstjänster, bra system för föräldraledighet 
för både män och kvinnor samt flexibilitet i val av arbetstid och arbetsplats.

Rekommendation 2.9: En fullt ut genomförd inre marknad

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Kommissionen och Europeiska rådet bör förstärka insatserna för att förbättra den inre 
marknaden, stärka den digitala ekonomin och fokusera på smart reglering som minskar 
byråkratin. Den andra inremarknadsakten bör genomföras utan dröjsmål.

Rekommendation 2.10: Förbättra företagsmiljön, särskilt för små och medelstora 
företag

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Medlemsstaterna bör vidta de lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder som krävs för 
att förbättra förutsättningarna för att göra affärer, särskilt för små och medelstora företag.

Kommissionen och medlemsstaterna bör göra tillgång till finansiering för små och medelstora 
företag till en absolut prioritet i sina politiska agendor. 

Medlemsstaterna bör främja och stödja entreprenörskap, även inom socialt företagande, och 
nystartade företag, särskilt genom program för affärsutveckling och tillgång till finansiering.

Rekommendation 2.11: Utnyttja EU-medel fullt ut 

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Medlemsstaterna bör utnyttja strukturfonderna fullt ut för att kunna förbättra anställbarheten 
och bekämpa ungdomsarbetslösheten, den strukturella arbetslösheten och 
långtidsarbetslösheten på ett effektivt sätt och uppfylla Europa 2020-målen.



PE500.606v01-00 20/28 PR\920139SV.doc

SV

Ungdomars sysselsättning

Rekommendation 3.1: Prioritering av sysselsättning för ungdomar

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Europeiska rådet bör göra ungdomsarbetslösheten till en prioritet i de politiska riktlinjerna för 
2013.

Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten bör omfatta följande:

– Riktade, aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

– Åtgärder för att råda bot på problemet med bristande eller ej efterfrågad kompetens på 
arbetsmarknaden, särskilt genom att motverka att ungdomar lämnar skolan eller sina 
lärlingsplatser i förtid och se till att utbildningssystemen ger ungdomar relevant 
kompetens på ett effektivt sätt.

– System för att se till att övergången från skola till arbetsliv fungerar.

– Främjande av entreprenörskap och egenföretagande samt genomförande av särskilt 
inriktade program för affärsutvecklingsstöd för ungdomar.

Rekommendation 3.2: Ungdomar som varken arbetar eller följer en utbildning

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Medlemsstaterna bör utveckla heltäckande strategier för ungdomar som varken arbetar eller 
studerar.

Medlemsstaterna och regionerna bör, i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, främja 
och utveckla en garanti för ungdomar, vilken garanterar rätten för varje människa under 25 år 
i EU att bli erbjuden arbete, lärlingsplats, fortbildning eller en kombination av arbete och 
utbildning efter högst fyra månaders arbetslöshet.

Kommissionen bör ge medlemsstaterna och regionerna tekniskt stöd för att på ett bra sätt 
använda Europeiska socialfonden för att utveckla garantisystem för ungdomar.

Rekommendation 3.3: Använd EU-medel bättre i kampen mot ungdomsarbetslöshet

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Europeiska socialfonden bör i större utsträckning användas för åtgärder mot 
ungdomsarbetslösheten för programperioden 2014–2020.

Stödet från Europeiska socialfonden bör koncentreras på ungdomsrelaterade åtgärder, särskilt 
på lärlings- och praktikplatser samt egenföretagande.
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Rekommendation 4.1: Åtgärder för att rätta till den dåliga kompetensmatchningen

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Kompetensbehoven i specifika sektorer och/eller regioner måste övervakas bättre och den 
dåliga kompetensmatchningen måste åtgärdas så snabbt som möjligt.

Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta vid utarbetandet av kompetenskartan för 
EU för att förmedla en totalbild av den kompetens som behövs i EU.

Samarbetet och synergierna mellan utbildningssektorn och företagen måste främjas för att 
man ska kunna förutsäga vilken kompetens som behövs och anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov med målet att förse arbetskraften med den kompetens som behövs 
och underlätta övergången från utbildning till arbete.

Tillgång till livslångt lärande för alla åldersgrupper måste främjas, inte enbart genom formellt 
lärande, utan även genom utvecklingen av icke-formellt och informellt lärande.

Ett valideringssystem bör införas för icke-formellt och informellt lärande senast 2015, som är 
kopplat till den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Den nationella referensramen för kvalifikationer bör genomföras i praktiken och det 
europeiska färdighetspasset förverkligas.

Rekommendation 4.2: Investering i utbildning

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Effektiva investeringar i utbildning måste garanteras samtidigt som man fortsätter med 
budgetkonsolideringen.

Åtgärder och resurser måste antas för att förbättra lärarnas kvalitet, kompetens och status.

Mer anpassningsbara dynamiska och inkluderande marknader och mer sysselsättning av 
hög kvalitet

Rekommendation 5.1: Arbetsmarknadsreformer

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Strukturella arbetsmarknadsreformer måste främjas för att öka arbetskraftens produktivitet 
och effektivitet med syftet att förbättra EU-ekonomins konkurrenskraft och garantera en 
hållbar tillväxt och skapandet av sysselsättning.

Reformer av arbetsmarknaden bör baseras på följande:

– Införandet av intern flexibilitet med målet att bibehålla sysselsättningen under svåra 
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ekonomiska tider. 

– Underlätta positiva och trygga övergångar från anställning till anställning och från 
arbetslöshet till sysselsättning.

– System för arbetslöshetsersättning som baseras på strikta krav på aktivering så att 
incitamenten för arbete bibehålls samtidigt som en tillräcklig inkomst garanteras.

– Kontraktsmässiga överenskommelser för att bekämpa segmentering av arbetsmarknaden. 

– Föregripa ekonomiska omstruktureringar.

– Garantera tillgång till livslångt lärande.

– Göra något åt den låga sysselsättningsnivån bland missgynnade grupper, bland annat 
personer som tillhör minoriteter (t.ex. romer) eller som har funktionshinder.

– Öka utbudet av arbetskraft genom att se till att arbetskraften finns på rätt plats och har de 
färdigheter som arbetsmarknaden behöver.

– Förbättra arbetsmarknadsåtgärdernas räckvidd och effektivitet i nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter, med ömsesidigt stöd från aktiveringsincitament såsom program 
för att gå från bidrag till arbete och lämpliga förmånssystem för att upprätthålla 
anställbarheten, stödja människor att komma tillbaka i arbete och trygga anständiga 
levnadsvillkor.

– Förenkla arbetsmarknadslagstiftningen och stödja och utarbeta villkor för mer flexibla 
arbetsformer, särskilt för äldre och yngre arbetstagare.

Rekommendation 5.2: Främja arbetstagares rörlighet

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Det måste föras en politik och vidtas åtgärder för att främja rörligheten inom och mellan 
arbetsmarknaderna, till exempel genom system för stöd till rörlighet.

Juridiska och administrativa hinder som försvårar arbetstagarnas fria rörlighet inom EU måste 
avlägsnas för att fördjupa integreringen av den europeiska arbetsmarknaden. 

Medlemsstaterna bör öka sin användning av Eures för att förbättra matchningen av arbeten 
och arbetssökande över gränserna.

Rekommendation 5.3: Sysselsättningens kvalitet

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Europeiska rådet bör uppmärksamma sysselsättningens kvalitet i sina politiska riktlinjer för 
2013, särskilt när det gäller arbetstagarnas tillgång till en grundläggande uppsättning 
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arbetstagarrättigheter i enlighet med fördragen och utan att det påverkar tillämpningen av 
medlemsstaternas lagstiftning.

Det måste garanteras att arbetsmarknadsreformer genomförs på ett sätt som främjar arbetets 
kvalitet.

Förekomsten och skapandet av osäkra arbetsvillkor och falskt egenföretagande måste 
bekämpas och man måste se till att människor med tillfälliga kontrakt eller deltidskontrakt 
eller som är egenföretagare har tillräckligt socialt skydd och tillgång till utbildning.

Man måste se till att direktivet om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet 
faktiskt genomförs.

Garantera kvaliteten på offentliga tjänster, bekämpa fattigdom och främja social 
delaktighet 

Rekommendation 6.1: Garantera kvaliteten på offentliga tjänster

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Budgetkonsolideringen måste vara förenlig med Europa 2020-strategins 
sysselsättningsdimension och sociala dimension och får inte hindra tillhandahållandet av 
offentliga tjänster av hög kvalitet.

Reformer av hälso- och sjukvårdssystemen bör fokusera på att förbättra kvaliteten och 
garantera alla tillräcklig hälso- och sjukvård till en rimlig kostnad.

Rekommendation 6.2: Bekämpa fattigdom och främja social delaktighet

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Den ökade fattigdomen och arbetslösheten i alla åldersgrupper måste bekämpas, särskilt bland 
förvärvsarbetande, liksom fattigdom bland personer med svag eller ingen koppling till 
arbetsmarknaden samt fattigdom bland äldre personer. 

Effektiviteten i de sociala skyddssystemen måste stärkas och förbättras och man måste se till 
att dessa fortsätter att fungera som en buffert mot fattigdom och social utestängning.

Aktiva integreringsstrategier måste genomföras och lämpliga, högkvalitativa tjänster till en 
rimlig kostnad samt integrerade strategier för arbetstillfällen av god kvalitet måste införas för 
att förhindra marginalisering av låginkomsttagare och utsatta grupper.

Kommissionen bör utvärdera budgetkonsolideringsåtgärdernas effekter på jämställdheten och 
sysselsättning och fattigdom bland kvinnor.

Politik och åtgärder för att minska fattigdomen bland förvärvsarbetande måste utarbetas, t.ex. 
genom att arbeta för att tillräckligt många i ett hushåll deltar på arbetsmarknaden och 
underlätta för personer som fastnat i låglönearbeten och otrygga anställningar att avancera på 



PE500.606v01-00 24/28 PR\920139SV.doc

SV

arbetsmarknaden.

Medlemsstaterna bör bekämpa fattigdomen bland förvärvsarbetande genom att bedriva en 
arbetsmarknadspolitik som syftar till att garantera löner som går att leva på för dem som 
förvärvsarbetar.

Medlemsstaterna bör överväga att införa målinriktade anställningsstöd för nyanställningar av 
personer från missgynnade grupper.

Medlemsstaterna bör i sina nationella reformprogram ange hur EU-medlen kommer att 
användas för att stödja de nationella fattigdomsmålen och andra sociala, sysselsättnings- och 
utbildningsrelaterade mål som leder till att Europa 2020-målen uppnås.

Bedriva en proportionerlig och differentierad tillväxtfrämjande budgetkonsolidering 
samtidigt som ekonomisk återhämtning och skapandet av arbetstillfällen garanteras

Rekommendation 7: Bedriv en proportionerlig och differentierad tillväxtfrämjande 
budgetkonsolidering samtidigt som ekonomisk återhämtning och skapandet av 
arbetstillfällen garanteras

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Budgetkonsolideringsprogrammen för att garantera de offentliga finansernas hållbarhet bör 
fortgå, men budgetkonsolideringen måste fortsätta på ett proportionerligt och tillväxtvänligt 
sätt. 

Konsolideringens tempo måste anpassas till länderna i förhållande till deras skatteutrymme, så 
att en riktig balans kan uppnås mellan potentiella negativa tillväxt- och sysselsättningseffekter 
och risken för permanenta skuldnivåer.

De olika prioriteringarna i de politiska riktlinjerna måste stämmas av mot varandra, så att 
budgetkonsolideringen inte inkräktar på potentialen för tillväxt och skapandet av 
sysselsättning, ökar fattigdom och social utestängning, eller hindrar tillhandahållandet av 
högkvalitativa offentliga tjänster. 

En korrekt balans måste uppnås mellan å ena sidan budgetkonsolidering och ekonomiska 
åtgärder och å andra sidan socialpolitik och åtgärder för tillväxt och sysselsättning.

Ytterligare ansträngningar som krävs för att stärka styrningen, engagemanget och den 
demokratiska legitimiteten

Rekommendation 8: Förbättra den europeiska planeringsterminens legitimitet

Europaparlamentet anser att de årliga politiska riktlinjer som ska fastställas av Europeiska 
rådet utifrån den årliga tillväxtöversikten bör ha följande mål:

Man måste se till att nationella och regionala parlament, arbetsmarknadens parter, 
myndigheter och det civila samhället är djupt engagerade i genomförandet och övervakningen 
av de politiska riktlinjerna i Europa 2020-strategin och den ekonomiska styrningsprocessen, 
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för att garantera ansvarstagande.

Europaparlamentet bör på lämpligt sätt involveras i arbetet med den europeiska 
planeringsterminen.

Europeiska rådets ska i samband med antagandet av sina politiska riktlinjer för 2013 beakta 
de frågor och förslag som parlamentet gett uttryck för.
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MOTIVERING

Bakgrund till betänkandet

Den 28 november lade kommissionen fram sin årliga tillväxtöversikt för 2013 
(COM(2012)0750) och inledde på detta sätt 2013 års europeiska planeringstermin för 
ekonomisk styrning. Den årliga tillväxtöversikten anger vad kommissionen anser att EU 
måste prioritera under de kommande 12 månaderna i fråga om åtgärder och reformer på 
områdena budget, ekonomi, sysselsättning och socialpolitik. 

I 2013 års tillväxtöversikt efterlyses en fokusering av nationella åtgärder och EU-åtgärder på 
följande fem prioriteringar:

– Fortsätta den differentierade, tillväxtfrämjande budgetkonsolideringen.

– Återupprätta normal långivning i ekonomin.

– Främja tillväxt och konkurrenskraft i dag och i morgon.

– Ta itu med arbetslösheten och de sociala följderna av krisen.

– Modernisera den offentliga förvaltningen.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor utarbetar detta initiativbetänkande för att 
behandla tillväxtöversiktens sysselsättningsaspekter och sociala frågor. Genom betänkandet 
kommer parlamentet att kunna lämna sina synpunkter på den sysselsättningsrelaterade och 
sociala situationen i EU, de framsteg som har gjorts för att förverkliga målen i Europa 2020-
strategin i fråga om sysselsättning och sociala frågor och de tillhörande prioriteringarna som 
har lagts fram i kommissionens meddelande. Genom detta betänkande har parlamentet för 
avsikt att på ett aktivt sätt bidra till arbetet kring den europeiska planeringsterminen med 
siktet inställt på Europeiska rådets vårmöte. 

Parlamentets begränsade roll i arbetet med den europeiska planeringsterminen utgör en 
allvarlig demokratisk brist som måste åtgärdas. I syfte att förbättra den europeiska 
planeringsterminens legitimitet måste parlamentet på lämpligt sätt involveras i arbetet. 
Föredraganden önskar därför betona Europeiska rådets ansvar att i samband med antagandet 
av sina politiska riktlinjer för 2013 beakta de frågor och förslag som parlamentet gett uttryck 
för. 

För att undvika upprepning kommer betänkandet att inriktas på innehållet i de politiska 
riktlinjerna om sociala aspekter och sysselsättningsaspekter i den årliga tillväxtöversikten 
snarare än på den europeiska planeringsterminen.

Det nuvarande interinstitutionella förfarandet och formatet för den årliga tillväxtöversikten 
ger inte parlamentet möjlighet att föreslå konkreta ändringsförslag till de politiska riktlinjerna 
i kommissionens meddelande och dess bilagor. Parlamentets betänkande kommer att ha det 
format som används i samband med initiativbetänkanden som berör lagstiftning enligt artikel 
48 i parlamentets arbetsordning, trots att detta betänkande inte berör lagstiftning utan är ett 
normalt initiativbetänkande. 
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Detta betänkande består av förslag enligt samma modell som för icke-lagstiftningsresolutioner 
och en bilaga till förslaget till resolution, med särskilda rekommendationer som Europeiska 
rådet uppmanas anta inom ramen för sina politiska riktlinjer. Detta format återspeglar den 
lagstiftningsliknande karaktär som föreslås och avsikten att höja parlamentets profil när det 
gäller dess ståndpunkt om den europeiska planeringsterminen.

Den årliga tillväxtöversikten för 2013

Sedan den senaste årliga tillväxtöversikten, dvs. för år 2012, har sysselsättningssituationen 
och den sociala situationen förvärrats och utsikterna för 2013 är pessimistiska. Under de 
senaste tolv månaderna har antalet arbetslösa ökat med 2 miljoner och uppgår nu till 
25 miljoner i EU (10,5 procent av befolkningen i arbetsför ålder). Uppsplittringen av 
arbetsmarknaden har fortsatt, långtidsarbetslösheten har nått alarmerande nivåer, 
hushållsinkomsterna faller i många medlemsstater och indikatorer pekar på en trend av mer 
omfattande och allvarligare fattigdom och social utestängning, med ökande fattigdom bland 
förvärvsarbetande och allt mer utbredd social polarisering i många medlemsstater.

Framstegen när det gäller att uppnå målen i Europa 2020-strategin har varit nedslående. De 
politiska riktlinjerna för 2012 och medlemsstaternas åtaganden har inte varit tillräckligt 
effektiva och genomförandet otillfredsställande. Föredraganden anser att de årliga politiska 
riktlinjer som Europeiska rådet fastställer utifrån den årliga tillväxtöversikten till fullo måste 
syfta till att förverkliga alla mål i Europa 2020-strategin. Följaktligen bör medlemsstaterna 
inom ramen för de nationella reformprogrammen för 2013 göra de nödvändiga utfästelserna 
så att dessa mål kan nås.

Den höga skuldsättningen och de långsiktiga utmaningarna för de offentliga finanserna till 
följd av krisen gör att man måste eftersträva budgetkonsolidering för att trygga hållbarhet i de 
offentliga finansernas och vårt välfärdssystem. Föredraganden önskar emellertid varna för att 
budgetkonsolideringen kan få negativa effekter för tillväxt och sysselsättning, särskilt i länder 
som befinner sig i recession eller har mycket blygsam tillväxt, vilket försvårar framtida 
tillväxt och skapande av arbetstillfällen. 

Föredraganden anser att man måste åstadkomma en korrekt balans mellan å ena sidan 
budgetkonsolideringen och å andra sidan tillväxt- och sysselsättningsfrämjande åtgärder. I 
detta hänseende välkomnar föredraganden prioriteringen i den årliga tillväxtöversikten 2013 
att sträva efter en differentierad och tillväxtfrämjande budgetkonsolidering. 
Budgetkonsolideringens tempo måste anpassas till länderna i förhållande till deras 
skatteutrymme, så att en riktig balans kan uppnås mellan potentiellt negativa tillväxt- och 
sysselsättningseffekter och risken för permanenta skuldnivåer, och den måste göras på ett 
tillväxtfrämjande sätt.

Krisen har drabbat unga människor allvarligt. I hela EU är i genomsnitt mer än en av fem 
ungdomar arbetslös (22,8 procent). I vissa medlemsstater är arbetslösheten bland unga högre 
än 50 procent och 8,3 miljoner européer under 25 år varken arbetar eller följer en utbildning. 
Dessa siffror fortsätter att stiga, och det är risk att vi får en förlorad generation. 
Föredraganden uppmanar Europeiska rådet att göra ungdomsarbetslösheten till en prioritet i 
sina politiska riktlinjer för 2013 och medlemsstaterna att vidta beslutsamma åtgärder för att 
bekämpa ungdomsarbetslösheten. 
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Man måste utveckla heltäckande strategier för ungdomar som varken arbetar eller följer en 
utbildning. I detta sammanhang föreslår föredraganden att medlemsstaterna och regionerna, i 
nära samarbete med arbetsmarknadens parter, ska främja och utveckla en garanti för 
ungdomar, vilken säkrar rätten för varje människa under 25 år i EU att bli erbjuden arbete, 
lärlingsplats, fortbildning eller en kombination av arbete och utbildning efter högst 
fyra månaders arbetslöshet.

Tillväxt- och sysselsättningsskapande åtgärder måste vara den högsta prioriteringen som går 
före alla övriga överväganden. Medlemsstaterna bör därför för att skapa arbetstillfällen anta 
åtgärder som främjar detta, t.ex. skattereformer som underlättar anställningar, främjar och 
stöder egenföretagande och nyföretagande, förbättrar ramvillkoren för affärsverksamhet, 
underlättar små och medelstora företags tillgång till finansiering, omvandlar informellt och 
odeklarerat arbete till reguljära anställningar, reformerar arbetsmarknaderna så att de blir mer 
anpassningsbara, dynamiska och inkluderande, moderniserar lönebildningen så att lönerna 
anpassas till produktivitetsutvecklingen och exploaterar potentialen för många arbetstillfällen 
inom sektorer som grön ekonomi, hälsa och social omvårdnad samt IKT-sektorn.

Skillnaderna mellan medlemsstaterna vidgas när det gäller sysselsättningsindikatorer och 
sociala indikatorer. Medlemsstater med relativt ouppdelade arbetsmarknader, starka 
välfärdssystem och förmåga att tillfälligt anpassa arbetstiden samt utnyttja andra flexibla 
arrangemang (intern flexibilitet) har visat sig mer motståndskraftiga mot krisens 
sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser. Medlemsstaterna bör dra lärdomar av bästa 
metoder och genomdriva reformer av sina arbetsmarknader samtidigt som de bibehåller 
sysselsättningen kvalitet.

Våra arbetsmarknader borde vara mer anpassningsbara och dynamiska, de bör kunna anpassa 
sig till en svår ekonomisk situation utan att ta till uppsägningar och de bör vara mer 
inkluderande och främja ett ökat deltagande i yrkeslivet, särskilt för utsatta och missgynnade 
personer.

Föredraganden påpekar att det trots de höga arbetslöshetssiffrorna finns lediga platser på vår 
arbetsmarknad på grund av dålig kompetensmatchning, antingen allmänt eller geografiskt. En 
ökad rörlighet bland arbetstagarna och bättre övervakning av kompetensbehoven inom 
specifika sektorer och/eller regioner är ett sätt att åtgärda denna brist. 

Ett fullt utnyttjande av den stora sysselsättningspotentialen inom sektorer såsom grön 
ekonomi, hälsovård och social omsorg samt IKT-sektorn för att skapa arbetstillfällen kräver 
dessutom nya färdigheter och en anpassning av arbetstagarna. Man måste därför främja 
samarbetet och synergierna mellan utbildningssektorn och företagen för att kunna förutsäga 
vilken kompetens som behövs och anpassa utbildningssystemen till arbetsmarknadens behov.

Avslutningsvis oroas föredraganden av den ökade fattigdomen och arbetslösheten inom alla 
åldersgrupper, och kräver att bekämpningen av fattigdom och arbetslöshet ska utgöra ett 
centralt inslag i såväl EU:s som medlemsstaternas socialpolitiska agendor. Medlemsstaterna 
bör genomföra integrerade strategier för aktiv delaktighet och ingå nya åtaganden för att råda 
bot på denna situation, särskilt när det gäller fattigdom bland förvärvsarbetande, fattigdom 
bland personer med svag eller ingen koppling till arbetsmarknaden samt fattigdom bland äldre 
personer.


