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Europa-Parlamentets beslutning om beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at covid-19-krisen har haft hidtil usete virkninger for alle 
medlemsstater;

B. der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten i euroområdet forventes at stige fra 7,5 % i 
2019 til omkring 9,5 % i 2020, men med betydelige forskelle mellem medlemsstaterne;

C. der henviser til, at de af regeringerne besluttede nedlukninger af samfundet for at 
bekæmpe covid-19 vil have en betydelig indvirkning på den socioøkonomiske situation 
for borgerne i medlemsstaterne, navnlig de dårligst stillede; der henviser til, at covid-
19-krisen har en uforholdsmæssig negativ indvirkning på mange sektorer og erhverv;

D. der henviser til, at covid-19-krisen har understreget behovet for stærke sundheds- og 
socialsystemer i medlemsstaterne;

E. der henviser til, at sociale investeringer i medlemsstaterne generelt er af afgørende 
betydning for at sikre, at medlemsstaterne har de nødvendige systemer til at forsyne 
deres borgere med sociale ydelser af høj kvalitet, navnlig inden for uddannelse, 
pensioner og sundhed;

F. der henviser til, at arbejdsmarkederne i medlemsstaterne og selv i enkelte regioner inden 
for medlemsstaterne varierer på mange måder og anvender en række forskellige 
rammer; der henviser til, at disse rammer historisk set har udviklet sig i særlige 
retninger, både på regionalt og nationalt plan, på en måde, som er tæt forbundet med de 
eksisterende sociale beskyttelsessystemer;

G. der henviser til, at medlemsstaterne allerede inden covid-19-krisen stod over for 
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strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet, herunder lav beskæftigelsesfrekvens og et 
misforhold mellem udbudte og efterspurgte færdigheder og kompetencer; der henviser 
til, at der er brug for målrettede foranstaltninger på nationalt plan for at forberede 
erhvervsinaktive på de specifikke behov på deres arbejdsmarkeder;

H. der henviser til, at en af de største udfordringer for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er) i euroområdet er manglen på kvalificeret arbejdskraft; der henviser til, at 
manglen på kvalificerede arbejdstagere i visse lande er tegn på, at der mangler 
arbejdskraft generelt, men at den i andre lande afspejler det strukturelle misforhold 
mellem den tilgængelige arbejdskraft og virksomhedernes behov;

I. der henviser til, at medlemsstaterne har begrænset de økonomiske konsekvenser af 
nedlukningerne i forbindelse med bekæmpelsen af covid-19-krisen ved at indskrive 
millioner af arbejdstagere på kortvarige orlovsordninger baseret på Tysklands 
Kurzarbeit-ordninger med nedsat arbejdstid, hvor regeringerne betaler 60-85 % af 
arbejdstagernes løn, hvis de arbejder på nedsat tid eller slet ikke arbejder; der henviser 
til, at Kommissionen ved udgangen af august 2020 foreslog at fordele 81,4 mia. EUR 
fra det nyoprettede instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for 
arbejdsløshed i en nødsituation (SURE);

J. der henviser til, at det anslås, at der i de fem største EU-lande er 9 mio. ansatte med 
tvungen nedsat arbejdstid, hvoraf ca. 20 % af dem, der er indskrevet i sådanne 
ordninger, er beskæftiget i "zombiejob" i industrier, der fortsat vil have problemer på 
grund af covid-19, herunder rejse-, turist-, hotel- og underholdningsbranchen samt 
detailhandlen; der henviser til, at disse 9 millioner mennesker vil være i fare for at blive 
arbejdsløse, hvis løntilskuddene ophører i 2021; der henviser til, at disse "zombiejob" 
udgør 6 % af den samlede beskæftigelse i EU1;

K. der henviser til, at digitalisering og kunstig intelligens er afgørende for mange 
økonomiske sektorer, da de øger konkurrenceevnen og skaber job og økonomisk 
velstand; der henviser til, at de teknologiske forandringer har ført til øget efterspørgsel 
efter mennesker med de relevante færdigheder; der henviser til, at selv om digitalisering 
på den ene side kan være en mulighed for jobskabelse og social fremgang, kan den på 
den anden side også være en årsag til arbejdsløshed;

L. der henviser til, at andre former for arbejde såsom fjernarbejde eller telearbejde ud over 
ordninger med nedsat arbejdstid i stor stil er blevet antaget i hele EU; der henviser til, at 
fleksible arbejdstidsordninger og telearbejde kan spille en afgørende rolle med hensyn 
til at bevare arbejdspladser og støtte en bedre balance mellem arbejde og privatliv;

M. der henviser til, at de regeringsbesluttede nedlukninger for at bekæmpe covid-19 har 
ført til en stigning i vold i hjemmet, hvilket igen har resulteret i øget hjemløshed; der 
henviser til, at den stigende hjemløshed i det seneste årti har mange forskellige årsager, 
og at en effektiv håndtering vil kræve, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger på 
forskellige områder såsom sundhedspleje, arbejdsmarkedspolitik og beskyttelse af 
kvinder mod vold i hjemmet;

N. der henviser til, at covid-19-krisen har en uforholdsmæssig negativ indvirkning på 

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17. juni 2020.
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personer med handicap og deres familier; der henviser til, at fattigdom, herunder 
børnefattigdom, stadig er udbredt i mange medlemsstater, og at mange pensionister også 
har svært ved at få enderne til at mødes;

O. der henviser til, at covid-19-krisen har blotlagt og forværret de problemer, som mange 
sæsonarbejdere står over for med hensyn til sygeforsikring, social beskyttelse og 
rimelige arbejdstider;

P. der henviser til, at Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i september 2020 
bekendtgjorde, at 37 % af genopretningsfonden på 750 mia. EUR vil blive brugt på 
målene i den europæiske grønne pagt;

1. er bekymret over de sociale konsekvenser af covid-19-krisen og følgerne af de 
regeringsbesluttede nedlukninger, navnlig for husstande med lav indkomst, familier og 
sårbare grupper såsom ældre og personer med handicap samt arbejdstagere, der befinder 
sig på frontlinjen under krisen; opfordrer medlemsstaterne til at afstå fra at begrænse 
frihedsrettighederne, medmindre det er absolut nødvendigt;

2. bekræfter, at arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken hører under 
medlemsstaternes enekompetence, og afviser derfor Kommissionens landespecifikke 
henstillinger;

3. beklager, at ungdomsarbejdsløsheden i flere medlemsstater fortsat er meget høj; mener, 
at EU's finansielle instrumenter på dette område ikke er effektive og kun har givet 
begrænsede resultater; minder om, at der ifølge Den Europæiske Revisionsrets 
særberetning nr. 3/2015 er gjort begrænsede fremskridt med ungdomsgarantien, og at 
dens resultater ikke lever op til de oprindelige forventninger; fremhæver i denne 
forbindelse, at det er nødvendigt at forbedre effektiviteten af ungdomsgarantien, inden 
man planlægger at øge dens budget; minder Kommissionen om nærhedsprincippet med 
hensyn til ungdomsarbejdsløshed, som bedre kan bekæmpes på medlemsstatsniveau, 
idet der tages hensyn til behovene på de nationale, regionale og lokale arbejdsmarkeder;

4. minder om, at kun medlemsstaterne bør træffe beslutninger om de nationale politikker, 
der har til formål at hjælpe unge med at finde job af høj kvalitet; opfordrer 
medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige 
rammer for deres arbejdsmarkeder og skræddersy deres uddannelsessystemer, så de 
unge kan opfylde arbejdsmarkedets behov; opfordrer medlemsstaterne til at indføre de 
rette rammer for tosporede erhvervsuddannelser;

5. bemærker, at befolkningen i Europa er aldrende; minder om, at den demografiske 
udvikling har en betydelig indvirkning på arbejdsmarkedet; opfordrer i denne 
forbindelse medlemsstaterne til at gennemføre politikker med henblik på at vende 
aldringstendensen i Europa uden at ty til migrationsinstrumentet, hvilket fører til social 
dumping; påpeger behovet for at øge beskæftigelsesfrekvensen for og forbedre de 
digitale færdigheder hos arbejdstagere over 50 år, både ved at skabe incitamenter for 
virksomheder på forskellige områder og ved at sikre adgang til muligheder for livslang 
læring;

6. afviser forslaget om en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning, da den udgør 
endnu et skridt i retning af en overførselsunion; er af den opfattelse, at en sådan ordning 
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ikke løser de strukturelle nationale eller regionale arbejdsmarkedsproblemer, der er af 
permanent karakter; opfordrer i stedet medlemsstaterne til at foretage tilstrækkelige 
investeringer i arbejdsmarkedspolitikker og økonomiske reformer for at forebygge 
langtidsledighed;

7. understreger, at det nyligt oprettede SURE-instrument skal være midlertidigt; opfordrer 
de modtagende medlemsstater til at anvende en del af SURE's midler til at opgradere 
kvalifikationerne hos personer, der er i fare for at blive arbejdsløse, således at de kan 
skifte til mere levedygtige sektorer;

8. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre yderligere inklusion 
og integration af personer med handicap på arbejdsmarkedet;

9. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ansatte modtager en løn, der giver dem 
mulighed for at leve et anstændigt liv i deres land; minder i denne forbindelse om, at 
enhver beslutning om fastsættelse af mindstelønninger tilfalder medlemsstaterne; er 
bekymret over, at Kommissionen anvender det momentum, som coronavirusset har 
skabt, til at forfølge sin egen dagsorden om økonomiske, sociale og miljømæssige 
spørgsmål; gentager, at konkurrencedygtige lønninger allerede kan opnås i tilstrækkelig 
grad gennem kollektive forhandlinger og fagforeninger;

10. mener, at covid-19-pandemien og de regeringsbesluttede nedlukninger har medført en 
drastisk forøgelse af antallet af timer, hvor arbejdstagerne telearbejder; anerkender, at 
telearbejde har mange sociale og økonomiske fordele for arbejdstagere og 
virksomheder; mener, at EU-institutionernes og agenturernes evne til at fungere på 
afstand skaber en oplagt mulighed for, at institutionerne kan reducere udgifterne til 
kontorarealer; tilskynder medlemsstaterne til at udvikle, fremme, støtte og regulere 
telearbejde og platformsarbejde;

11. opfordrer medlemsstaterne til at sikre anstændige arbejdsvilkår for mobile, 
grænseoverskridende arbejdstagere og sæsonarbejdere;

12. understreger, at SMV'er spiller en afgørende rolle for økonomisk vækst og jobskabelse i 
EU; opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres støtte til SMV'er;

13. bemærker, at fattigdomsniveauet stadig er højt i mange medlemsstater; understreger, at 
skabelse af anstændige job er det bedste middel til at bekæmpe fattigdom; understreger, 
at børnefattigdom har mange forskellige årsager, og at relevante aspekter såsom 
sundhedspleje, uddannelse, børnepasning, ernæring og bolig henhører under 
medlemsstaternes kompetence og ansvar; opfordrer medlemsstaterne til at prioritere 
bekæmpelse af børnefattigdom;

14. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres skattesystemer og sociale 
sikringsordninger ikke udgør nogen hindring for jobskabelse; mener, at SMV-venlige 
retlige rammer er en vigtig forudsætning for økonomisk vækst; minder om, at stærke og 
bæredygtige velfærdssystemer bygger på effektive og velfungerende økonomier;

15. afviser ethvert forsøg på under den europæiske søjle for sociale rettigheder at 
standardisere medlemsstaternes socialpolitikker og sociale beskyttelsessystemer, da 
dette vil undergrave effektiviteten af deres nationale politikker på disse områder;
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16. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at deres pensionssystemer fortsat er tilstrækkelige 
og bæredygtige for arbejdstagere og selvstændige; opfordrer medlemsstaterne til at sikre 
en anstændig alderspension og bekæmpe fattigdom blandt pensionister;

17. glæder sig over, at mange medlemsstater under covid-19-krisen har truffet 
ekstraordinære foranstaltninger for at forebygge og tackle hjemløshed ved at skaffe tag 
over hovedet for husvilde; opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis for 
at tackle det voksende problem med hjemløshed;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Or. en


