
PA\1043328DA.doc PE544.340v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2014 - 2019

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2014/2145(INI)

18.12.2014

UDKAST TIL UDTALELSE

fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Økonomi- og Valutaudvalget

om gennemgang af rammerne for økonomisk styring: status og udfordringer
(2014/2145(INI))

Ordfører for udtalelse: Anne Sander



PE544.340v01-00 2/4 PA\1043328DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\1043328DA.doc 3/4 PE544.340v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. glæder sig over den europæiske ramme for økonomisk styring, som, idet den sikrer en 
større politisk samordning med sigte på at forebygge store ubalancer, fremmer en 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i 
Europa 2020-strategien;

2. bifalder Kommissionens initiativ til at gennemføre en indledende vurdering af rammernes 
effektivitet med henblik på at evaluere, hvor effektivt og ensartet Kommissionen og 
medlemsstaterne anvender disse styringsregler; forslår ligeledes, at denne vurdering giver 
mulighed for en drøftelse af, hvordan rammerne kan uddybes;

3. opfordrer til, at det europæiske semester styrkes og uddybes for på en effektiv måde at 
forebygge en krise; bifalder derfor Kommissionens forslag om at målrette sin indsats, ikke 
blot mod budgetansvar men også mod investeringer og strukturreformer for at 
sammenkoble markedsøkonomien med sociale fremskridt;

4. foreslår, at der tilrettelægges fælles møder mellem EPSCO-Rådet og Økofinrådet med 
henblik på at fremme samordnede socioøkonomiske politikker, der fokuserer på at styrke 
konkurrenceevnen i Europa, men også at fremme vækst og beskæftigelse på langt sigt;

5. understreger vigtigheden af resultattavlen over de sociale indikatorer i rapporten om 
varslingsmekanismen for i en tidlig fase at identificere de sociale konsekvenser af 
foranstaltningerne, der sigter mod at rette op på makroøkonomiske ubalancer; opfordrer 
Kommissionen til at foretage en evaluering af sit område og sin effektivitet;

6. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre de landespecifikke henstillinger for at støtte 
vækst og beskæftigelse; anmoder Kommissionen om at forelægge Parlamentet en årlig 
evaluering af fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af disse henstillinger, som 
kunne indgå som bilag til den årlige vækstrapport;

7. opfordrer Europa-Kommissionen til i samarbejde med EIB at lette adgangen til 
finansiering for SMV'er, som er de vigtigste kilder til beskæftigelse i Europa, fra Den 
Europæiske Fond for Strategiske Investeringer i forbindelse med Den Europæiske 
Investeringsfond;

8. opfordrer medlemsstaterne til for at tilstræbe en bedre og mere effektiv finanspolitik 
fortsat at modernisere deres arbejdsmarkeder og sociale sikringssystemer; opfordrer dem 
derfor til at udveksle bedste praksis;

9. tilskynder i betragtning af situationens alvor for så vidt angår ungdomsarbejdsløshed 
medlemsstaterne til at anvende de tilgængelige ressourcer på en effektiv og målrettet 
måde via indførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, og anbefaler ligeledes, at den 
grænseoverskridende mobilitet støttes gennem udviklingen af EURES-portalen, som 
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redskab til beskæftigelse blandt unge;

10. anbefaler med henblik på at øge den demokratiske kontrol, at Europa-Parlamentet, de 
nationale parlamenter og arbejdsmarkedets parter i højere grad involveres i den 
økonomiske dialog mellem medlemsstaterne og Europa-Kommissionen.


