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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet gläds åt den europeiska ramen för ekonomisk styrning som genom att 
garantera en närmare samordning av politiken i syfte att förebygga stora obalanser gynnar 
en intelligent och hållbar tillväxt för alla, i enlighet med målen i Europa 2020-strategin.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ till en första översyn av ramens 
effektivitet med syftet att utvärdera hur effektivt och enhetligt medlemsstaterna och 
kommissionen tillämpar styrningsreglerna. Parlamentet föreslår dessutom att man i 
samband med översynen ska diskutera möjligheterna att vidareutveckla denna ram.

3. Europaparlamentet uppmuntrar till en förstärkning och fördjupning av den europeiska 
planeringsterminen för att på ett effektivt sätt undvika en kris. Parlamentet välkomnar 
därför  kommissionens förslag som inte bara fokuserar på budgetansvaret, utan också på 
investeringarna och de strukturella reformerna för att kombinera marknadsekonomi med 
sociala framsteg.

4. Europaparlamentet föreslår att det ska anordnas gemensamma möten mellan rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) och Ekofinrådet 
för att främja en samordnad socioekonomisk politik som stärker Europas konkurrenskraft, 
men också tillväxten och sysselsättningen på lång sikt.

5. Europaparlamentet understryker betydelsen av resultattavlan för sysselsättningsindikatorer 
i rapporten om förvarningsmekanismen för att man i ett tidigt skede ska kunna fastställa 
de sociala konsekvenserna av åtgärder som ska utjämna de makroekonomiska
obalanserna. Parlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera dess spridning och 
effektivitet.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra de landsspecifika 
rekommendationerna för att att främja tillväxten och sysselsättningen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lämna in en årlig utvärdering till parlamentet om framstegen i 
det konkreta genomförandet av rekommendationerna. Denna utvärdering skulle kunna 
vara en bilaga till den årliga tillväxtöversikten.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillsammans med EIB underlätta 
tillgången till de medel som utlovats genom Europeiska fonden för strategiska 
investeringar, i samarbete med Europeiska investeringsfonden, för små och medelstora 
företag vilka står för de flesta nya arbetstillfällena i Europa. 

8. För att sträva efter en bättre och effektivare finanspolitik uppmanar Europaparlamentet 
medlemsstaterna att fortsätta modernisera sina arbetsmarknader och system för socialt 
skydd och att med denna målsättning utbyta bästa praxis.

9. På grund av den akuta situation som ungdomsarbetslösheten utgör uppmanar 
Europaparlamentet medlemsstaterna att använda och rikta de tillgängliga resurserna på ett 
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effektivt sätt. Med hjälp av sysselsättningsinitiativet för ungdomar rekommenderar 
parlamentet också ett främjande av rörligheten över gränserna via Euresportalen, som ett 
instrument för sysselsättning bland unga.

10. För att stärka den demokratiska kontrollen rekommenderar Europaparlamentet att 
involvera de nationella parlamenten och arbetsmarknadens parter mer i den ekonomiska 
dialogen mellan medlemsstaterna och kommissionen.


