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Alternativt förslag till resolution (artikel 181.3 i arbetsordningen) som ersätter ett 
förslag till resolution som inte avser lagstiftning A8-0274/2021

Europaparlamentets resolution om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2021

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av 
den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens1 (RRF-
förordningen),

– med beaktande av Economic Outlook i maj 2021 från Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling (OECD),

– med beaktande av studien av den 11 mars 2021 från Europeiska fonden för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) COVID-19: Implications for employment and 
working life,

– med beaktande av Eurofounds europeiska undersökning om arbetsvillkor – 
översiktsrapport 2020,

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

A. De åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att bekämpa covid-19-krisen har haft en 
stor inverkan på den socioekonomiska situationen och de grundläggande rättigheterna 
och friheterna för medlemsstaternas medborgare. Covid-19-krisen har haft en 
oproportionerligt negativ inverkan på många sektorer, yrken, små och medelstora 
företag och småföretagare. Covid-19-krisen har drabbat de minst gynnade hårt.

B. Med den europeiska planeringsterminen 2021 infördes tre stora förändringar: För det 
första utvidgades de områden som omfattas av EU, för det andra underlättades 
antagandet av rekommendationer och för det  tredje ändrades de sanktioner som kan 
åläggas medlemsstaterna. Medlemsstaternas skyldighet att lägga fram sina program 

1 EUT L 57, 18.2.2021, s. 17.
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redan innan de nationella parlamenten antar budgeten undergräver avsevärt 
suveräniteten i den nationella politik som genomförs. Ekonomiska och sociala val och 
strategier måste beslutas genom demokratiska förfaranden i medlemsstaterna. 
Rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen under eurokrisen har fått 
negativa sociala återverkningar i flera medlemsstater i många sektorer i ekonomin, 
vilket har begränsat de politiska valmöjligheterna, såsom när det gäller löneökningar.

C. Redan före covid-19-krisen brottades medlemsstaterna med olika strukturella problem 
på sina arbetsmarknader, såsom hög ungdomsarbetslöshet och kompetens- och 
kvalifikationsglapp. Redan innan EU drabbades av covid-19-krisen var 
ungdomsarbetslösheten i EU tre gånger högre än bland personer över 55 år. De 
ekonomiska konsekvenserna av covid-19-krisen kommer att förvärra dessa allvarliga 
strukturella problem ytterligare, med långvariga sociala och ekonomiska konsekvenser 
för unga. Spaniens arbetslöshet för personer under 25 uppgick till 37,1 % i juni 20212. I 
detta sammanhang är skolavhoppen och överkvalificering jämförelsevis mycket högre i 
vissa medlemsstater än i andra.

D. Arbetslösheten i euroområdet uppgick till 7,6 % och arbetslösheten i EU-27 till 6,9 % i 
juli 20213, men det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna.

E. Det finns en allt tydligare tudelning av arbetsmarknaden i EU, med å enda sidan en 
grupp högkvalificerade arbetstagare inom den centrala tillverknings- eller finanssektorn 
med höga löner och social trygghet, och å andra sidan en växande grupp arbetstagare 
med atypiska anställningsformer, särskilt inom tjänstesektorn, med låga löner och ringa 
socialt skydd. Flera strukturella faktorer har bidragit till denna process, såsom 
avindustrialisering, massinvandring av lågutbildad och okvalificerad arbetskraft och 
globalisering, inbegripet internationell konkurrens från låglöneländer.

F. Covid-19-krisen och de statligt beordrade nedstängningarna och andra åtgärder har 
inneburit en drastisk ökning av antalet timmar som anställda distansarbetar. 
Distansarbete kan ha sociala och finansiella fördelar för anställda och företag. 
Distansarbete räddade många arbetstillfällen under covid-19-krisen.

G. Plattformsarbete är ett nytt sätt att organisera och fördela arbetet. Uppskattningsvis 
11 % av EU:s arbetskraft har tillhandahållit tjänster via en arbetsplattform på plats minst 
en gång, och 1,4 % gjordes detta som huvudsysselsättning 20194. Plattformsekonomin 
är en mycket heterogen och komplex verklighet med många olika verksamheter och 
tjänster.

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

I. Det finns många skillnader mellan arbetsmarknaderna i olika medlemsstater och rentav i 
olika regioner i medlemsstaterna. Hit hör att de använder sig av olika ramverk och att 

2 Statista, Youth unemployment rate in the EU and Euro area, juni 2021.
3 Eurostat, Euro area unemployment at 7,6 %, EU at 6,9 %, Euroindicators, 98/2021, 1 september 2021.
4 Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum New evidence on platform workers in Europe: 
results from the second COLLEEM survey, 2020, som det hänvisas till i Europaparlamentets resolution av den 16 
september 2021 om rättvisa arbetsvillkor, rättigheter och socialt skydd för plattformsarbetare, Antagna texter, 
P9_TA (2021)0385.
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dessa ramverk historiskt sett utvecklats regionalt och nationellt på olika sätt, i nära 
anslutning till de respektive systemen för socialt skydd. I detta avseende har regionerna 
i olika federala stater i EU krävt nödvändiga verktyg för att reglera och organisera sina 
lokala arbetsmarknader.

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

K. 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, med Tysklands Kurzarbeit som förebild, där staten betalar 60–85 % 
av arbetstagarnas löner mot att de arbetar färre timmar eller inte alls. I maj 2021 
betalade kommissionen ut 14,1 miljarder euro till 12 medlemsstater i den sjunde 
delbetalningen av det finansiella stödet inom ramen för SURE. Efter denna utbetalning 
tillhandahöll kommissionen nästan 90 miljarder euro i back-to-back-lån5.

L. Covid-19-krisen har haft en oproportionerligt negativ inverkan på personer med 
funktionsnedsättning och deras familjer. Fattigdomen är fortfarande hög i många av 
EU:s medlemsstater, inbegripet barnfattigdom, och pensionärer har också svårt att få 
ekonomin att gå ihop.

M. I dag uppgår antalet hemlösa i EU till uppskattningsvis tre miljoner6. Feantsa 
uppskattade 2019 att minst 700 000 hemlösa i EU sover utomhus eller i olika 
nödbostäder eller tillfälliga bostäder en natt i taget och att detta motsvarar en ökning 
med 70 % på ett årtionde7.

N. 37 % av de nationella återhämtningsmedlen måste användas till målen för den 
europeiska gröna given.

1. Europaparlamentet är bekymrat över de sociala effekterna av covid-19-krisen och 
konsekvenserna av åtgärderna för att bekämpa krisen, särskilt för låginkomsthushåll och 
låginkomstfamiljer och utsatta grupper såsom äldre och personer med 
funktionsnedsättning samt arbetstagare som under krisen befunnit sig på frontlinjen. 
Parlamentet betonar att stängningen av skolor under nedstängningarna har fått negativa 
konsekvenser för eleverna, och att i denna särskilda situation kan hemundervisning få 
en negativ inverkan på barns lärande, vilket kan påverka deras senare liv. Parlamentet 
understryker att det är mycket viktigt att våra fria samhällen upphör med 
begränsningarna av friheten så snart som möjligt och inte begränsar friheterna om det 
inte är absolut nödvändigt och motiverat.

2. Europaparlamentet anser att sociala framsteg och sysselsättning är beroende av en stabil 
ekonomisk tillväxt.

5 Agence Europe, SURE instrument – European Commission disburses another tranche of financial support to 
12 Member States, 26 maj 2021.
6 Jerome Hughes, Homelessness in EU reaches record high of 3 million, Agence Europe, 16 januari 2020.
7 Feantsa, Homeless in Europe, våren 2019, s. 2.
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3. Europaparlamentet anser att det är naturligt att medlemsstaterna står inför liknande 
utmaningar och har gemensamma mål, men detta bör inte och får inte leda till en 
gemensam europeisk sysselsättningspolitik. Parlamentet betonar att medlemsstaterna 
bör och måste kunna göra och genomföra sina egna ekonomiska och sociala val och ge 
sina medborgare svar som är direkt anpassade till deras särskilda problem och 
bekymmer.

4. Europaparlamentet bekräftar på nytt att socialpolitiken faller inom medlemsstaternas 
exklusiva behörighet. Parlamentet avvisar därför kommissionens strävan inom ramen 
för handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter att standardisera 
medlemsstaternas socialpolitik och sociala trygghetssystem och därmed undergräva 
effektiviteten i deras nationella politik på dessa områden.

5. Europaparlamentet noterar att flera medlemsstater och regioner håller på att återhämta 
sig ekonomiskt från covid-19-krisen, men att andra EU-länder och regioner släpar efter. 
Parlamentet är oroat över de djupa strukturella problemen på arbetsmarknaderna i olika 
medlemsstater. Parlamentet 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 gjort begränsade framsteg och att dess resultat inte 
motsvarar de politiska ambitionerna. Parlamentet påminner kommissionen om 
subsidiaritetsprincipen när det gäller ungdomsarbetslösheten, som bättre kan hanteras av 
medlemsstaterna, som är bäst ägnade att möta behoven på de nationella, regionala och 
lokala arbetsmarknaderna.

6. Europaparlamentet påpekar att inga andra än medlemsstaterna själva kan och bör 
bestämma om sin inhemska politik för att hjälpa ungdomar att få arbete av hög kvalitet. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utveckla och genomföra det nödvändiga 
arbetsmarknadsregelverket och att skräddarsy sina utbildningssystem så att ungdomarna 
kan tillgodose arbetsmarknadens behov. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
stärka yrkesutbildningen, minska andelen unga med högst grundskoleutbildning och 
främja innovation. Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att föra en 
arbetsmarknadspolitik som garanterar att människor kan dra nytta av yrkesutbildning 
och omskolning för att gå över till arbeten som utlovar en bättre framtid.

7. Europaparlamentet konstaterar att Europas befolkning åldras. Parlamentet påminner om 
att demografin har stor betydelse för arbetsmarknaden. Parlamentet uppmuntrar i detta 
avseende medlemsstaterna att genomföra en familjevänlig politik som vänder trenden 
med en åldrande befolkning utan att tillgripa migrationsinstrumentet, vilket leder till 
social dumpning och utsätter de nationella välfärdssystemen för enorma påfrestningar. 
Parlamentet framhåller behovet av att öka sysselsättningsgraden 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.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att uppmuntra och stimulera företag, 
särskilt under denna krisperiod, att inleda eller fortsätta med utbildningsverksamhet och 
att utnyttja olika finansieringsmöjligheter.
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9. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att det fortfarande är i Europa som 
man finner världens mest avancerade välfärdssystem. Parlamentet anser därför att 
Europa bör förbli ett dynamiskt nav för innovation och konkurrenskraftigt 
entreprenörskap.

10. Europaparlamentet är oroat över att den europeiska gröna given och 55-procentspaketet 
dramatiskt kommer att undergräva den europeiska industrins konkurrenskraft och 
äventyra miljontals arbetstillfällen i utvinningsindustrin, energiintensiva industrier och 
fordonsindustrin utan några garantier för att arbetstagare kommer att hitta ett nytt 
arbete. Parlamentet anser att EU:s klimatpolitik kommer att lägga en ytterligare börda 
på hushållen och medborgarna i EU. Parlamentet betonar att kärnenergi, med tanke på 
den senaste tekniska utvecklingen, kan vara en del av lösningen för att producera ren 
energi som kommer att minska energipriserna för de europeiska hushållen. Parlamentet 
anser att den europeiska gröna given riskerar att fördjupa de ekonomiska och sociala 
klyftorna mellan EU:s östra och västra medlemsstater.

11. Europaparlamentet anser att den europeiska gröna given är ett dyrt och ideologiskt 
drivet förslag som kommer att ha liten inverkan på minskningen av de globala 
koldioxidutsläppen. Parlamentet anser att de medel som avsatts för den gröna given 
skulle användas bättre för att direkt förbättra EU-medborgarnas liv och levnadsstandard. 
Parlamentet anser därför att klimatmålen i den europeiska gröna given bör och måste 
ses över.

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

13. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att personer som har en 
anställning får en lön som låter dem leva ett drägligt liv i sitt land. Parlamentet 
konstaterar att skatter och i synnerhet sociala avgifter har en ofördelaktig effekt på lägre 
inkomster. Parlamentet anser att minimilöner skulle kunna höja lönerna i botten på 
lönespannet och därmed säkerställa att arbetstagarna får en godtagbar minimilön för sitt 
arbete. Parlamentet påminner här om att alla beslut om fastställande av minimilöner 
faller inom medlemsstaternas bestämmanderätt. Parlamentet är bekymrat över att 
kommissionen använder sig av covid-19-krisen för att fortsätta att driva sin egen agenda 
när det gäller ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor. Parlamentet upprepar att 
konkurrenskraftiga löner kan uppnås genom kollektiva avtalsförhandlingar och 
fackföreningar.

14. Europaparlamentet konstaterar att överskuldsättning i Europa bland annat har uppstått 
till följd av pandemins ekonomiska och sociala konsekvenser. Parlamentet anser att 
människor och små och medelstora företag måste skyddas från att fastna i 
överskuldsättning.

15. Europaparlamentet noterar att det i vissa medlemsstater finns en stor låglönesektor. 
Parlamentet anser att sänkta socialförsäkringsavgifter för låginkomsttagare kan vara ett 
sätt att ta itu med detta problem.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att det skapas arbetstillfällen av 
hög kvalitet inom alla sektorer. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att 
arbetstillfällen av god kvalitet skapas även för medel- och lågutbildade arbetstagare.
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17. Europaparlamentet noterar att plattformsekonomimodellen minskar hindren för att 
komma in på arbetsmarknaden och erbjuder möjligheter för grupper som traditionellt 
har utestängts från den. Parlamentet konstaterar att flera initiativ för att reglera statusen 
för plattformsarbetare har lanserats i flera medlemsstater. Parlamentet anser att det inte 
finns någon rättslig grund i EU-fördragen för att reglera arbetsvillkoren för 
egenföretagare och anställda i plattformsekonomin. Parlamentet betonar att det inte 
finns någon universallösning för att hantera den heterogena och komplexa 
plattformsverkligheten.

18. Europaparlamentet betonar att små och medelstora företag spelar en avgörande roll för 
att skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i EU. Parlamentet påminner om behovet 
av dessa företag måste stärkas. Parlamentet anser att en småföretagarvänlig rättslig 
miljö är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. Parlamentet efterlyser därför en 
betydande minskning av EU:s administrativa börda för små och medelstora företag.

19. Europaparlamentet noterar att covid-19-krisen har lett till ett ökat distansarbete. 
Parlamentet anser att all lagstiftning på detta område kommer att skapa rättsliga 
problem och ytterligare byråkrati. Parlamentet anser att distansarbete bör hanteras på 
företagsnivå. Parlamentet noterar i detta avseende att företag inom olika sektorer i 
Europa har utvecklat strategier för att organisera distansarbete och funnit rätt balans.

20. Europaparlamentet anser att sociala investeringar i medlemsstaterna är 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, hälsa och omsorg. 
Parlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att uppgradera yrken inom hälso- och 
vårdssektorn.

21. Europaparlamentet konstaterar att fattigdomen fortfarande är hög i många 
medlemsstater. Parlamentet betonar att fattigdom bekämpas bäst 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, utbildning, barnomsorg, kosthållning och bostäder, faller 
inom medlemsstaternas behörighets- och ansvarsområde. Parlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att prioritera åtgärderna mot fattigdom bland barn.

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras skattesystem, 
regelverk och sociala trygghetssystem inte hindrar skapandet av arbetstillfällen. 
Parlamentet påminner om att starka och hållbara välfärdssystem bygger på effektiva och 
välfungerande marknadsekonomier.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att deras pensionssystem 
förblir tillräckliga och hållbara för arbetstagare och egenföretagare. Parlamentet 
uppmuntrar medlemsstaterna att garantera anständiga ålderspensioner och bekämpa 
fattigdom bland pensionärer.

24. 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.
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25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

Or. en


