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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A9-0183/2020

Europaparlamentets resolution om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020

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. Covid-19-krisen har konsekvenser av ett aldrig tidigare skådat slag på alla 
medlemsstater.

B. Arbetslösheten i euroområdet förväntas öka från 7,5 % under 2019 till omkring 9,5 % 
under 2020, men med stora skillnader mellan medlemsstaterna.

C. De nedstängningar som regeringar beordrat för att hantera krisen kommer att ha 
betydande konsekvenser för den socioekonomiska situationen för medborgarna i 
medlemsstaterna, särskilt de fattigaste. Covid-19-krisen har en oproportionerligt negativ 
inverkan på många sektorer och yrken.

D. Covid-19-krisen har lyft fram behovet av starka hälso- och sjukvårdssystem såväl som 
sociala omsorgssystem i medlemsstaterna.

E. Generellt sett är sociala investeringar i medlemsstaterna avgörande för att säkerställa att 
medlemsstaterna har de system som krävs för att förse sina medborgare med sociala 
tjänster av hög kvalitet, särskilt på områdena utbildning, pensioner och hälso- och 
sjukvård.

F. Arbetsmarknaderna i medlemsstaterna och även i vissa regioner inom medlemsstaterna 
varierar på många sätt och tillämpar många olika regelverk. Historiskt sett har dessa 
regelverk utvecklats regionalt och nationellt utifrån specifika principer som är nära 
kopplade till de befintliga sociala skyddssystemen.

G. Medlemsstaterna stod redan före covid-19-krisen inför strukturella utmaningar på 
arbetsmarknaden, bland annat lågt deltagande och kompetens- och kvalifikationsglapp. 
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Det behövs riktade åtgärder på nationell nivå för att förbereda personer som står utanför 
arbetsmarknaden för de särskilda behoven på deras arbetsmarknader.

H. En av de största utmaningarna för små och medelstora företag i euroområdet är bristen 
på kvalificerad arbetskraft. I vissa länder visar bristen på kvalificerade arbetstagare en 
brist på arbetskraft, medan den i andra länder återspeglar det strukturella glappet mellan 
den tillgängliga arbetskraften och företagens behov.

I. Medlemsstaterna har begränsat de ekonomiska konsekvenserna av nedstängningarna för 
att bekämpa covid-19-krisen genom att låta tiotals miljoner arbetstagare ingå i system 
för korttidsarbete som bygger på Tysklands program Kurzarbeit (korttidsarbete), då 
staten betalar 60–85 % av arbetstagarnas löner mot att de arbetar färre timmar eller inte 
alls. I slutet av augusti 2020 föreslog kommissionen att 81,4 miljarder euro skulle 
fördelas från det nyligen inrättade instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken 
för arbetslöshet i en krissituation (SURE).

J. I de fem största EU-länderna beräknas 9 miljoner korttidsarbetare, ungefär 20 % av dem 
som är anslutna till sådana system, vara anställda i ”zombiejobb” i industrier som 
kommer att fortsätta att ha det svårt på grund av covid-19, däribland rese-, turism-, 
hotell-, restaurang- och underhållningsbranschen samt detaljhandeln. Om 
lönesubventionerna upphör 2021 riskerar dessa 9 miljoner människor att bli arbetslösa. 
Dessa ”zombiejobb” utgör 6 % av den totala sysselsättningen i EU1.

K. Digitalisering och artificiell intelligens är av avgörande betydelse för många 
ekonomiska sektorer eftersom det kan öka konkurrenskraften samt skapa sysselsättning 
och ekonomiskt välstånd. Tekniska förändringar har ökat efterfrågan på personer med 
relevant kompetens. Även om digitaliseringen kan innebära en möjlighet att skapa 
sysselsättning och sociala framsteg, kan den också vara en orsak till arbetslöshet.

L. Utöver korttidsarbete har andra former av arbete, såsom distansarbete, blivit allmänt 
accepterade i hela EU. Flexibla arbetstidsarrangemang och distansarbete kan spela en 
avgörande roll för att bevara arbetstillfällen och främja en bättre balans mellan arbetsliv 
och privatliv.

M. De nedstängningar som beordrats av regeringar för att bekämpa covid-19 har lett till ett 
ökat våld i hemmet, vilket i sin tur har lett till ökad hemlöshet. Hemlösheten, som har 
ökat under det senaste årtiondet, har många olika orsaker, och för att effektivt bekämpa 
den skulle medlemsstaterna behöva vidta åtgärder på olika områden såsom hälso- och 
sjukvård, arbetsmarknadspolitik och skydd av kvinnor mot våld i hemmet.

N. Covid-19-krisen har haft en oproportionerligt negativ inverkan på personer med 
funktionsnedsättning och deras familjer. Fattigdomsnivån, inklusive barnfattigdom, är 
fortfarande hög i många medlemsstater, och många pensionärer har också svårt att klara 
sig.

O. Covid-19-krisen har blottlagt och förvärrat problemen för många säsongsarbetare när 
det gäller sjukförsäkring, socialt skydd och lämpliga arbetstider.

1 Allianz, The risk of 9 million zombie jobs in Europe, 17 juni 2020.
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P. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen meddelade i september 2020 att 37 % 
av återhämtningsfonden på 750 miljarder euro kommer att gå till målen för den 
europeiska gröna given.

1. Europaparlamentet är bekymrat över de sociala effekterna av covid-19-krisen och 
konsekvenserna av de nedstängningar som regeringar beordrat, särskilt för 
låginkomsthushåll och låginkomstfamiljer samt utsatta grupper såsom äldre och 
personer med funktionsnedsättning samt arbetstagare som under krisen befinner sig i 
frontlinjen. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från att inskränka friheter 
om det inte är absolut nödvändigt.

2. Europaparlamentet bekräftar att arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken faller 
under medlemsstaternas exklusiva behörighet och förkastar därför kommissionens 
landsspecifika rekommendationer.

3. Europaparlamentet beklagar att flera medlemsstater fortfarande har en mycket hög 
ungdomsarbetslöshet. Parlamentet anser att EU:s finansieringsinstrument på detta 
område inte är ändamålsenliga och att de endast uppvisat begränsade resultat. 
Parlamentet påminner om att ungdomsgarantin enligt Europeiska revisionsrättens 
särskilda rapport nr 3/2015 har haft begränsad framgång och att dess resultat inte når 
upp till de ursprungliga förväntningarna. Parlamentet betonar i detta avseende behovet 
av att göra ungdomsgarantin effektivare innan man planerar att utöka dess budget. 
Parlamentet påminner kommissionen om subsidiaritetsprincipen när det gäller 
ungdomsarbetslösheten, som bättre kan bekämpas på medlemsstatsnivå, med beaktande 
av behoven på de nationella, regionala och lokala arbetsmarknaderna.

4. Europaparlamentet påpekar att det endast är medlemsstaterna själva som bör besluta om 
den inrikespolitik som är till för att hjälpa ungdomar att hitta ett arbete av god kvalitet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra det regelverk som 
krävs för sina arbetsmarknader och att skräddarsy sina utbildningssystem så att 
ungdomarna kan tillgodose arbetsmarknadens behov. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att inrätta ramar för system för varvad utbildning.

5. Europaparlamentet konstaterar att Europas befolkning åldras. Parlamentet påminner om 
att demografin har stor betydelse för arbetsmarknaden. Parlamentet uppmuntrar i detta 
sammanhang medlemsstaterna att genomföra en politik som vänder trenden med en 
åldrande befolkning på kontinenten utan att tillgripa migrationsinstrumentet, vilket leder 
till social dumpning. Parlamentet framhåller behovet av att öka sysselsättningen och 
förbättra den digitala kompetensen hos arbetstagare över 50 år, både genom att skapa 
incitament för företag på olika områden och genom att säkra tillgång till livslångt 
lärande.

6. Europaparlamentet avvisar förslaget om ett europeiskt system för 
arbetslöshetsåterförsäkring, då det utgör ytterligare ett steg mot en överföringsunion. 
Parlamentet anser att ett sådant system inte löser de strukturella problemen på de 
nationella eller regionala arbetsmarknaderna, som är av permanent karaktär. 
Parlamentet uppmanar istället medlemsstaterna att göra lämpliga investeringar i 
arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiska reformer för att förebygga 
långtidsarbetslöshet.
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7. Europaparlamentet betonar att det nyinrättade SURE-instrumentet måste vara tillfälligt. 
Parlamentet uppmanar de mottagande medlemsstaterna att använda en del av SURE-
finansieringen till kompetenshöjning av de personer som riskerar att bli arbetslösa så att 
de kan byta till mer livskraftiga sektorer.

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

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att anställda får en lön 
som gör att de kan leva ett drägligt liv i sitt land. Parlamentet påminner här om att alla 
beslut om fastställande av minimilöner faller inom medlemsstaternas befogenheter. 
Parlamentet är bekymrat över att kommissionen använder den dynamik som skapats av 
coronaviruset för att fortsätta att driva sin egen agenda när det gäller ekonomiska och 
sociala frågor såväl som miljöfrågor. Parlamentet upprepar att konkurrenskraftiga löner 
redan kan uppnås genom kollektivförhandlingar och fackföreningar.

10. Europaparlamentet anser att covid-19-pandemin och de nedstängningar som regeringar 
beordrat har inneburit en drastisk ökning av antalet timmar som anställda distansarbetar. 
Parlamentet erkänner att distansarbete har många sociala och ekonomiska fördelar för 
anställda och företag. Parlamentet anser att EU-institutionernas och EU-byråernas 
förmåga att fungera på distans utgör en perfekt möjlighet för institutionerna att minska 
kostnaderna för kontorslokaler. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla, 
främja, stödja och reglera distansarbete och plattformsarbete.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa anständiga arbetsvillkor 
för mobila gräns- och säsongsarbetare.

12. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag är oerhört viktiga för att 
skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stärka sitt stöd till små och medelstora företag.

13. Europaparlamentet konstaterar att fattigdomsnivån fortfarande är hög i många 
medlemsstater. Parlamentet framhåller att fattigdom bäst bekämpas genom att det 
skapas anständiga arbetstillfällen. Parlamentet betonar att det finns många orsaker till 
barnfattigdom och att de relevanta frågor som bland annat avser hälso- och sjukvård, 
utbildning, barnomsorg, kosthållning och bostäder faller inom medlemsstaternas 
behörighets- och ansvarsområden. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att 
prioritera åtgärder mot barnfattigdom.

14. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se till att deras skattesystem och 
sociala trygghetssystem inte hindrar skapandet av arbetstillfällen. Parlamentet anser att 
en småföretagarvänlig rättslig miljö är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. 
Parlamentet påminner om att starka och hållbara välfärdssystem bygger på effektiva och 
välfungerande ekonomier.

15. Europaparlamentet avvisar alla försök att inom ramen för den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter standardisera medlemsstaternas socialpolitik och sociala 
trygghetssystem, eftersom det skulle göra deras nationella politik på dessa områden 
mindre effektiv.
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16. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att se till att deras pensionssystem 
förblir adekvata och hållbara för arbetstagare och egenföretagare. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att garantera anständiga ålderspensioner och bekämpa 
fattigdom bland pensionärer.

17. Europaparlamentet välkomnar att många medlemsstater under covid-19-krisen har 
vidtagit extraordinära åtgärder för att förhindra och hantera hemlöshet genom att 
tillhandahålla nödbostäder. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta bästa 
praxis för att hantera det växande problemet med hemlöshet.

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

Or. en


