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Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0391/2016 

Europaparlamentets resolution om en europeisk pelare för sociala rättigheter 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Till följd av Jean-Claude Junckers uttalande 2015 om ”en europeisk pelare för sociala 

rättigheter, som (...) ska kunna fungera som en kompass för mer konvergens inom 

euroområdet”1 lade kommissionen fram ett meddelande den 8 mars 20162 i syfte att 

beskriva ”hur vi kan gå till väga för att utveckla en europeisk pelare för sociala 

rättigheter”. Detta vilar dock inte på någon som helst rättslig grund. 

B. Löftena om välstånd, tillväxt och sysselsättning i samband med införandet av euron har 

inte uppfyllts, och sedan euroområdet inrättades är det den region i världen som har 

lägst tillväxt och vars medborgare har drabbats hårdast av krisen. 

C. Sysselsättningsgraden ökar inte tillräckligt snabbt och arbetslösheten i euroområdet 

uppgick 2016 till 10,1 %, dvs. 2 procentenheter högre än utanför euroområdet3. 

D. I Europeiska unionen är den sociala situationen katastrofal till följd av den hittills förda 

politiken. 122 miljoner invånare, dvs. 24,5 procent av EU:s befolkning, riskerar 

fattigdom eller social utestängning4, och nästan 10 procent lider allvarlig materiell nöd 

eller lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet5. 

E. EU vill med denna åtgärd påbjuda en gemensam europeisk social modell och ersätta de 

sociala modeller som varje stat har utvecklat alltefter behov, till förmån för ett Europa 

som kallas socialt, men som i själva verket står för en förödande harmonisering. 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_sv.htm  
2 COM(2016)0127. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7572560/3-29072016-AP-FR.pdf/4e21787f-1a9f-4702-a0a1-

2f43a902e2c1  
4 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Population_at-risk-of-

poverty_or_social_exclusion,_2009%E2%80%9314_YB16-fr.png  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Social_inclusion_statistics#Material_deprivation_and_severe_material_deprivation  
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F. Detta förslag är ren propaganda avsedd att få EU att framstå som enda lösningen på 

medborgarnas problem, trots att det är EU-politiken som bär skulden.  

G. Den verklighet som avtecknar sig är framför allt EU:s beslagtagande av det sociala 

skyddet i varje medlemsstat. 

H. Den sociala pelaren är inte tänkt för medborgarna utan för att ännu en gång rädda euron 

och euroområdet. 

I. Den ekonomiska och monetära unionen och försök att harmonisera medlemsstaternas 

ekonomiska politik och budget- och sysselsättningspolitik i samband med europeiska 

planeringsterminen har visat sig vara ett fiasko. 

J. Med detta initiativ blir det möjligt att överföra anslag från sociala budgetar till icke-

sociala budgetar och vid en eventuell allvarlig ekonomisk kris får ECB släppa 

”helikopterpengar” i euroområdet, vilket utgör ett allvarligt hot mot medlemsstaternas 

ekonomiska stabilitet. 

1. Europaparlamentet oroas över situationen, särskilt i euroområdet, för EU-medborgarna, 

som i allt högre grad riskerar arbetslöshet och fattigdom till följd av den gemensamma 

valutan och unionens skadliga politik. 

2. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör vara de enda aktörerna inom det 

sociala området och sysselsättningsområdet och att lösningen på medborgarnas problem 

inte ligger i att EU inför ytterligare restriktioner. Medlemsstaterna är bäst skickade att 

alltefter sin kultur och särskilda problematik uppfylla sina medborgares förväntningar 

på bl.a. det sociala och ekonomiska området. 

3. Europaparlamentet anser att det bara är medlemsstaterna som kan betala de utgifter som 

krävs för att garantera medborgarna en socialt ansvarsfull politik och kontinuitet för de 

offentliga tjänster som krävs för att hantera krisens konsekvenser genom insatser för 

tillväxt och sysselsättning, trots att dessa har utsatts för hårt tryck genom EU:s 

åtstramnings- och migrationspolitik. 

4. Europaparlamentet understryker att för att en ekonomisk och social återhämtning ska 

kunna ske måste medlemsstaterna vara i stånd att investera för att stimulera tillväxten 

samt stödja små och medelstora företag och jobbskapande.  

5. Europaparlamentet beklagar att kommissionen skyller på medlemsstaterna för de 

försämrade ekonomiska och sociala förhållandena i euroområdet och unionen i stort, 

hellre än att erkänna misslyckandet med den ekonomiska och monetära unionen, 

budgetåtstramningarna och kommissionens politiska val.  

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas parlament. 

Or. fr 

 


