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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter 
ett resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A9-0016/2019

Europaparlamentets resolution om sysselsättnings- och socialpolitiken i euroområdet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Fastän sysselsättningsgraden inom euroområdet växer (och uppgick till 73,5 % under 
sista kvartalet av 2018) finns det fortfarande stora skillnader mellan medlemsstaterna. 
Ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten är fortfarande oacceptabelt höga.

B. Europa 2020-strategin har misslyckats, i och med att dess mål fortfarande långtifrån är 
på väg att uppnås.

C. I vissa medlemsstater behövs det absolut ökade investeringar för att realekonomin ska 
stimuleras och för att det ska säkerställas att de här medlemsstaterna kan tillhandahålla 
sina invånare offentliga och sociala tjänster med hög kvalitet, framför allt inom 
områdena utbildning, pensioner och hälsa.

1. Europaparlamentet understryker att kommissionen med sina propagandastrategier, 
såsom Europa 2020, kapitalt misslyckats med att ta itu med arbetslöshetskrisen.

2. Europaparlamentet påpekar att det finns många skillnader mellan arbetsmarknaderna i 
olika medlemsstater och rentav olika regioner i medlemsstaterna. Hit hör bland annat att 
de använder sig av olika ramverk och att dessa ramverk under historiens gång utvecklats 
på olika sätt, både regionalt och nationellt, i nära anslutning till de respektive systemen 
för socialt skydd. Parlamentet påpekar ytterligare att de olika ramverken på var och en 
av dessa olika arbetsmarknader blir utslagsgivande för vilka åtgärder som behövs på det 
lokala, regionala eller nationella planet för att främja sysselsättningen bland de olika 
befolkningsgrupperna och minska arbetslösheten.

3. Europaparlamentet understryker att det är medlemsstaterna som bör ta initiativet 
i sysselsättnings- och socialpolitiska frågor. Parlamentet påpekar att inga andra än 
medlemsstaterna själva bör bestämma om de delar av deras inrikespolitik som är till för 
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att hjälpa ungdomar att få arbete med god kvalitet. Parlamentet betonar att 
medlemsstaterna i sin arbetsmarknadspolitik måste få prioritera sina egna medborgare 
framför tredjelandsmedborgare.

4. Europaparlamentet håller fast vid att kommissionen måste sluta upp med sitt 
obalanserade sätt att föreskriva politik som ska gälla för hela EU, så att 
medlemsstaterna kan genomföra åtgärder på det nationella planet och således erbjuda 
sina medborgare skräddarsydda lösningar på frågor de upplever som problematiska och 
oroande.

5. Europaparlamentet framhåller att gemensamma utmaningar och mål varken bör eller får 
utmynna i en gemensam europeisk sysselsättningspolitik. Parlamentet anser att 
arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken bör vara medlemsstaternas exklusiva 
behörighet och tillbakavisar därför kommissionens landsspecifika rekommendationer. 

6. Europaparlamentet konstaterar att flera medlemsstater fortfarande har en mycket hög 
ungdomsarbetslöshet. Parlamentet anser att EU:s finansieringsinstrument på detta 
område är oändamålsenliga och att de uppvisat endast begränsade resultat. Parlamentet 
anser att det finns ett flertal orsaker till den massiva ungdomsarbetslösheten i vissa 
länder och regioner, bland dem inte minst Ekonomiska och monetära unionen, och att 
orsakerna kan åtgärdas endast med hjälp av nationell politik som skapar de rätta 
incitamenten.

7. Europaparlamentet konstaterar att Europas befolkning åldras. Parlamentet påpekar att 
det behövs ökad sysselsättning bland arbetstagare över 50 år, både genom att det skapas 
incitament för företag inom olika områden och genom att det ordnas med tryggad 
tillgång till möjligheter för livslångt lärande.

8. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att vidta åtgärder för ytterligare 
inkludering och integrering på arbetsmarknaden av personer med funktionsnedsättning.

9. Europaparlamentet konstaterar att digitaliseringen för med sig både möjligheter och 
risker, och understryker att den förändrade tekniken ökat efterfrågan på folk som har de 
lämpliga färdigheterna. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att förbättra ramen för 
tillhandahållande av heltäckande yrkesutbildning i digitala färdigheter och samtidigt 
skydda hantverkssektorn och mikroföretagen. Parlamentet konstaterar att bristen på 
kvalificerad arbetskraft är en av de största utmaningarna för små och medelstora företag 
i euroområdet. Parlamentet konstaterar att bristen på kvalificerad arbetskraft i vissa 
länder är ett tecken på att det saknas arbetskraft över huvud taget, medan den i andra 
länder återspeglar den strukturella bristen på balans mellan å ena sidan den arbetskraft 
som finns att tillgå och å andra sidan företagens faktiska behov. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna till en omläggning av sina utbildningssystem så de kan ta fram de 
färdigheter och kvalifikationer som behövs för tillgodoseendet av arbetsmarknadens 
krav.

10. Europaparlamentet betonar att socialpolitiken och socialskyddet bör och måste förbli 
medlemsstaternas exklusiva behörighet. Parlamentet tillbakavisar alla försök att inom 
olika områden standardisera medlemsstaternas socialpolitik och system för socialt 
skydd. Parlamentet tillbakavisar förslaget om ett europeiskt system för återförsäkring av 
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arbetslöshetsförmåner, eftersom det är lika med ett ytterligare steg i riktning mot en 
överföringsunion. Parlamentet anser att ett sådant system varken på de nationella eller 
regionala arbetsmarknaderna skulle lösa de strukturella problemen, som är av 
fortgående karaktär och har sin grund i att man fört en oriktig politik.

11. Europaparlamentet konstaterar att fattigdomen, fastän den är stadd på tillbakagång, 
fortfarande är oacceptabelt hög. Parlamentet framhåller att fattigdomen bäst bekämpas 
genom att det skapas anständiga arbetstillfällen. Parlamentet betonar att det finns många 
orsaker till fattigdomen bland barn och att de frågor som blir aktuella i det här 
sammanhanget, såsom hälso- och sjukvård, barnomsorg, kosthållning och bostäder 
faller inom medlemsstaterna behörighets- och ansvarsområde. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att prioritera åtgärderna mot fattigdom bland barn.

12. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se till att de som är i arbetslivet får 
en sådan lön att de kan leva ett drägligt liv på den i eget land. Parlamentet påminner här 
om att alla beslut om fastställande av minimilöner faller inom medlemsstaternas 
bestämmanderätt.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Or. en


