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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande om den ekonomiska och 
monetära unionens sociala dimension
(2013/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 oktober 2013 Att stärka den 
ekonomiska och monetära unionens sociala dimension (COM(2013)0690),

- med beaktande av rapporten av den 26 juni 2012 från Europeiska rådets ordförande 
Herman Van Rompuy till Europeiska rådet Mot en verklig ekonomisk och monetär union
(EUCO 120/12),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2012 En plan för en 
djupgående och verklig ekonomisk och monetär union – Inledningen till en debatt om 
Europa (COM(2012)0777),

- med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 14 december 2012 om färdplanen 
för fullbordandet av den ekonomiska och monetära unionen (EUCO 205/12), 

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2013 Mot en djupgående 
och verklig ekonomisk och monetär union: ett instrument för konvergens och 
konkurrenskraft (COM(2013)0165),

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 mars 2013 Mot en djupgående 
och verklig ekonomisk och monetär union – Förhandssamordning av planer för större 
reformer av den ekonomiska politiken (COM(2013)0166), 

- med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 14 mars 2013 (EUCO 23/13) och 
Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2013 (EUCO 104/2/13),

- med beaktande av sin resolution av den 20 november 2012 Mot en verklig ekonomisk och 
monetär union1,

- med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 februari 2013 Sociala 
investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet av 
Europeiska socialfonden 2014–2020 (COM(2013)0083) och parlamentets resolution av 
den 12 juni 2013 om detta meddelande2, 

- med beaktande av rapporten av den 30 september 2013 från utskottet för ekonomi och 
valutafrågor (ECON) Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den 
ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 20133,

                                               
1 P7_TA-PROV(2012)0430.
2 P7_TA-PROV(2013)0266.
3 A7-0322/2013.
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- med beaktande av den offentliga utfrågningen anordnad av utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor (EMPL) den 9 juli 2013 om den sociala dimensionen av den 
ekonomiska och monetära unionen – det europeiska systemet för arbetslöshetsersättning,

- med beaktande av publikationen av den 4 oktober 2013 om automatiska stabilisatorer 
från arbetsgruppen inom kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, 
socialpolitik och inkludering (GD EMPL), 

- med beaktande av policydokumentet av den 13 september 2013 från Europeiska centret 
för politiska studier (EPC) Developing the social dimension of a deep and genuine 
Economic and Monetary Union (Att utveckla den sociala dimensionen i en djupgående 
och verklig ekonomisk och monetär union),

- med beaktande av Notre Europes Blueprint for a Cyclical Shock Insurance in the Euro 
Area från september 2013, 

- med beaktande av Internationella valutafondens diskussionsunderlag Toward a fiscal 
union for the Euro area (SDN/13/09) från september 2013, 

- med beaktande av frågorna xxx till kommissionen och xxx till rådet om den sociala 
dimensionen av den ekonomiska och monetära unionen (O-000000/2013 – B7-0000/2013 
och O-000000/2013 – B7–0000/2013),

- med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Arbetslösheten i EU har nått den illavarslande nivån 26,6 miljoner människor1. 

B. Ungdomsarbetslösheten har nått oanade nivåer med ett genomsnitt på 23 % i EU som 
helhet. 

C. Långtidsarbetslösheten har ökat i de flesta medlemsstater och har nått den hittills högsta 
nivån någonsin i EU som helhet.

D. Den strukturella arbetslösheten och obalanser mellan utbud och efterfrågan av både 
kvalitet och kvantitet hos arbetskraften har ökat. 

E. Sedan 2007 har fattigdomsnivåerna i EU ökat medan hushållsinkomsterna minskat, vilket 
lett till att 24,2 % av unionens befolkning nu riskerar att drabbas av fattigdom eller social 
utestängning.

F. Fattigdomen bland förvärvsarbetande har ökat stadigt sedan krisen bröt ut. 

G. Ökningen av fattigdomen bland förvärvsarbetande och i hushåll där ingen förvärvsarbetar 
har resulterat i stigande barnfattigdom.

H. Det finns varaktiga skillnader mellan unionsmedlemsstaterna, vilket leder till en snabb 
polarisering av arbetslösheten, särskilt i euroområdet. 

                                               
1 EU Employment and Social Situation: Quarterly Review, oktober 2013.
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I. De sociala obalanserna har ökat snabbare i euroområdet än i unionen. 

J. Arbetslösheten i euroområdets periferi nådde 2012 i genomsnitt 17,3 %, jämfört med 
7,1 % i euroområdets kärna. 

K. Den genomsnittliga andelen unga som varken arbetar eller studerar nådde 22,4 % i 
periferin, jämfört med 11,4 % i euroområdets kärna. 

L. Fattigdomsnivåerna har ökat i två tredjedelar av unionsmedlemsstaterna, men har 
stabiliserats i den resterande tredjedelen.

M. Viktiga steg har tagits för att stärka unionens ekonomiska styrning, men Europa har fått 
betala ett mycket högt ekonomiskt och socialt pris.

N. Diskussionen om sociala obalanser måste jämställas diskussionen om makroekonomiska 
obalanser.

O. Den senaste utvecklingen inom den ekonomiska styrningen har orsakat bristande jämvikt 
vad avser artiklarna 121 och 148 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

P. Unionen måste fortsätta verka för delad skuldbörda i syfte att undvika den onda cirkel 
som leder till social dumpning i periferi och centrum.

Q. Den 9 juli röstade utskottet för sysselsättning och sociala frågor för att 25 % av 
sammanhållningsfondens medel ska tilldelas Europeiska socialfonden.

R. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor höll en offentlig utfrågning den 9 juli om 
”Den sociala dimensionen av den ekonomiska och monetära unionen – det europeiska 
systemet för arbetslöshetsersättning”, där man fastställde behovet av automatiska 
stabilisatorer i euroområdet och undersökte möjliga metoder för deras införande.

S. Den gemensamma monetära politiken förvärrar konjunkturcyklerna genom att den leder 
till överhettning i länder som genomgår en tillväxtfas och ännu lägre tillväxt i länder som 
redan hamnat i lågkonjunktur. 

T. Det effektiva med att använda finanspolitiken som stabiliseringsverktyg begränsas även i 
den ekonomiska och monetära unionen på grund av starka handelsförbindelser med stora 
spridningseffekter som följd och samordning av finanspolitiken genom stabilitets- och 
tillväxtpakten.

U. Sedan 2010 har utgifterna för social trygghet förlorat sin roll som nationell automatisk 
stabilisator i euroområdet.

V. Medlemsstater med en lång historia av högkvalitativ social dialog har visat sig vara 
särskilt motståndskraftiga mot krisen. 

W. Trojkan har bekräftat att ett högkvalitativt deltagande av arbetsmarknadens parter och en 
stark social dialog, även på nationell nivå, är avgörande för varje framgångsrik reform 
och särskilt för reformerna av den ekonomiska och monetära unionen.



RE\1004538SV.doc 5/6 PE519.765v01-00

SV

X. Europarådet har bedömt att vissa arbetsrättsliga reformer som Trojkan genomdrivit i 
Grekland1 varit olagliga och Internationella arbetsorganisationen har funnit att det skett 
vissa upprepade och omfattande ingrepp i de fria och frivilliga kollektivförhandlingarna, 
samt en uppenbar brist på social dialog i samband med de åtstramningar som gjorts i 
denna medlemsstat2.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens efterlängtade meddelande om den 
ekonomiska och monetära unionens sociala dimension, och betraktar det som ytterligare 
ett steg mot byggandet av en verklig social dimension av den ekonomiska och monetära 
unionen. 

2. Europaparlamentet stöder det föreslagna införandet av en resultattavla över viktiga 
sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer som ska bli en del av förfarandet vid 
makroekonomiska obalanser, samt användas vid upprättandet av kommissionens 
gemensamma sysselsättningsrapport.

3. Europaparlamentet beklagar att de föreslagna indikatorerna är otillräckliga för att ge en 
heltäckande bild av sysselsättningen och de sociala förhållandena i medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet ser gärna att den föreslagna indikatorn för ungdomsarbetslöshet 
inbegriper unga upp till 30 års ålder enligt ungdomsgarantin på frivillig grund. 

5. Europaparlamentet ser gärna att ytterligare indikatorer införs på resultattavlan, särskilt 
barnfattigdomsnivåer, ett rimligt sysselsättningsindex och ett europeiskt 
levnadslönsindex, för att ordentligt kunna bedöma den sociala situationen i Europa.

6. Europaparlamentet uppmanar rådet att fastställa konkreta riktmärken för 
sysselsättningsindikatorerna och de sociala indikatorerna i form av ett socialt grundskydd 
för unionen i syfte att i god tid få igång aktiveringspolitiken på unionsnivå.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inrätta en 
mekanism som möjliggör för arbetsmarknadens parter att fullt ut delta i fastställandet av 
sysselsättningsindikatorerna och de sociala indikatorerna.

8. Europaparlamentet understryker behovet av att se till att övervakningen av 
sysselsättningen och den sociala utvecklingen leder till proaktiva åtgärder med målet att 
minimera sociala skillnader mellan medlemsstaterna och förhindra social dumpning. 

9. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte ordentligt har tagit itu med frågan om 
avförandet av sociala investeringar från beräkningen av medlemsstaternas 
underskottsnivåer.

10. Europaparlamentet betonar att inkluderandet av sociala investeringar vid beräkningen av 
underskottsnivåer avsevärt försvagar strukturfondernas roll som konvergensverktyg. 

11. Europaparlamentet beklagar att den riskbedömning som genomförs inom ramen för 
förfarandet vid makroekonomiska obalanser inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till de 

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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sociala följderna av det ömsesidiga ekonomiska beroendet medlemsstaterna emellan.

12. Europaparlamentet beklagar kommissionens bristande behandling av rollen och 
metoderna för automatiska stabilisatorer i dess meddelande av den 2 oktober 2013 och 
upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en grönbok om automatiska 
stabilisatorer i euroområdet. 

13. Europaparlamentet välkomnar det föreslagna stärkta deltagandet från arbetsmarknadens 
parter i arbetet med den europeiska planeringsterminen, bland annat inom ramen för 
kommittén för den sociala dialogen, innan den årliga tillväxtöversikten antas.

14. Europaparlamentet beklagar den makroekonomiska dialogens alltför formella karaktär 
och uppmanar i detta sammanhang till en ännu aktivare roll från arbetsmarknadens parter 
i arbetet med den europeiska planeringsterminen.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut integrera parlamentets 
betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska 
politiken: genomförandet av prioriteringarna för 2013, dess meddelande om den 
ekonomiska och monetära unionens sociala dimension, samt parlamentets resolution om 
detta meddelande, i utformandet av den årliga tillväxtöversikten 2014. 

16. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet i december att fastställa konkreta 
framåtsyftande åtgärder för inrättandet av en verklig socialpolitisk och 
sysselsättningspolitisk pelare i den ekonomiska och monetära unionen på grundval av 
gemenskapsmetoden, samt att vidareutveckla metoderna för ett införande av ett 
europeiskt system för arbetslöshetsersättning som en automatisk stabilisator för 
euroområdet. 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet och Europeiska rådet.


