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FÖRSLAG 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 

frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

A.  Den växande ojämlikheten i EU kan vara skadlig för en god utformning av den 

ekonomiska politiken och den ekonomiska utvecklingen. Ojämlikhet hanteras vanligen 

bara som ett socialt problem. Handelns globalisering har bidragit till att minska den 

globala ojämlikheten generellt sett, men den har också spelat en roll för framväxten av 

nya typer av ojämlikhet. IMF har funnit att det på global nivå råder ett omvänt 

förhållande mellan den inkomstandel som de rikaste 20 % svarar för och den 

ekonomiska tillväxten. Detta innebär att om de rikaste 20 % inkomstandel ökar med en 

procent, kommer BNP-tillväxten faktiskt att bli 0,08 procent lägre under de följande 

fem åren. Om däremot inkomstandelen för de fattigaste 20 % ökar lika mycket kommer 

BNP-tillväxten att bli 0,38 % högre. Jämlikhet kan under rätt förhållanden både bidra 

till och vara en följd av goda ekonomiska resultat. En väl fungerande ekonomi och 

arbetsmarknad är fortfarande det effektivaste sättet att åtgärda arbetslösheten och 

därigenom minska ojämlikheten. 

B. Det finns ett investeringsgap i EU. Offentliga och privata investeringar är centrala och 

kan bidra till att minska ojämlikheten genom att öka sysselsättningen. De strukturella 

bristerna måste åtgärdas på lämpligt sätt. Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (Efsi) förväntas bli uppdaterad så att den kan bidra till att åtgärda 

investeringsgapet. Investeringsgapet måste åtgärdas bland annat genom en fördjupning 

av finansmarknaderna i syfte att främja innovativa projekt som kan främja 

sysselsättningen. 

C. Kampen mot ojämlikhet kan stimulera sysselsättning och tillväxt och samtidigt minska 

fattigdomen. Under 2015 löpte 47,5 % av alla arbetslösa i Europeiska unionen risk att 

bli fattiga1. 

D. Ojämlikheten är en mångsidig företeelse som inte bara handlar om pengar utan också 

om vilka olika möjligheter människor har, exempelvis beroende på kön, etniskt 

ursprung, sexuell läggning, geografisk bostadsort eller ålder. 

1.  Europaparlamentet påpekar att offentliga och privata investeringar kan skapa 

arbetstillfällen och att arbetslöshet är en av de främsta orsakerna till ojämlikhet. 

Parlamentet betonar att investeringsgapet måste överbryggas, och att man måste skapa 

en affärsmiljö som leder till investeringar inom strategiska områden och ny teknik för 

att minska ojämlikheten, få fart på tillväxten, bekämpa arbetslösheten, främja 

utvecklingen av ett starkt, hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv och uppnå EU:s 

långsiktiga politiska mål. Parlamentet understryker dessutom att höga 

arbetslöshetsnivåer pressar ned lönerna, och i vissa fall också kan påverka arbetsvillkor 

och sociala villkor negativt. Parlamentet betonar att kampen mot arbetslösheten är en 

nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för att ojämlikheten ska kunna minska.  

2.  Europaparlamentet anser att investeringar i och effektiva strukturer för offentliga 

tjänster, i kombination med tillhandahållande av privata tjänster, är avgörande om man 

                                                 
1 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics
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ska kunna komma åt ojämlikhetens kvalifikationsdimension. Parlamentet betonar att 

högre utbildning och bättre färdigheter för befolkningen i allmänhet, särskilt när det 

gäller kunskaper inom ekonomi och informationsteknik, inte bara bidrar till att minska 

inkomstskillnader, utan också till att bekämpa social utestängning. Kommissionen 

uppmanas att se till att den europeiska konkurrenspolitiken möjliggör en sund 

konkurrens och bidrar till kampen mot karteller eller regelstridiga former av statligt stöd 

som snedvrider priserna och stör den inre marknadens funktionssätt, med syftet att 

tillförsäkra konsumenterna skydd. 

3. Europaparlamentet betonar vikten av utbildning, fortbildning och omskolning av 

arbetstagare i livslångt lärande, som ett verktyg för att öka antalet färdigheter och 

förstärka de färdigheter som krävs, för att hjälpa arbetstagare att delta framgångsrikt på 

arbetsmarknaden och för att bekämpa arbetslöshet, så att de tekniska framsteg som vi nu 

står inför inte blir en källa till ojämlikhet. Parlamentet betonar att denna politik för 

livslångt lärande bör främja aktualisering av färdigheter och omskolning av 

arbetstagare, framför allt när det gäller arbetstagare med låga eller medelhöga 

kvalifikationer och de som mest riskerar social ojämlikhet. 

4. Europaparlamentet understryker att moderna samhällen står inför avgörande sociala 

utmaningar som bl.a. rör ojämlikhet, trots att effekterna dämpas av att det finns en 

välfärdsstat. Att hantera dessa utmaningar är dels ett ansvar för den offentliga 

tjänstesektorn och de som utformar politiken, och innebär dels en möjlighet för privata 

investerare. Parlamentet håller med kommissionen om att det krävs en omfattande 

uppsättning förebyggande och kompenserande åtgärder, inbegripet lika tillgång till 

utbildning och hälso- och sjukvård, bättre möjligheter på arbetsmarknaden och 

förbättrade inkomstutsikter, överkomligt prissatta tjänster av god kvalitet och väl 

utformade skatte- och förmånssystem, för man ska kunna ta itu med inkomstskillnader 

och fattigdom. Parlamentet påpekar att EU:s initiativ för att samordna medlemsstaternas 

socialpolitik måste beakta varje medlemsstats utvecklingsnivå i ekonomiskt hänseende 

och låta dem utforma sociala system som motsvarar deras respektive omständigheter. 

Parlamentet anser att den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som lanserats av 

kommissionen, banar väg för en samordning av insatserna mot ojämlikhet. 

5. Europaparlamentet noterar, i linje med vad som framhålls i slutsatserna från utskotten 

TAXE I, TAXE II och PANA, den avgörande roll som skattepolitiken spelar när det 

gäller skatteuppbörden, och dess omfördelande funktion när det gäller att korrigera 

ojämlikheter i inkomst och förmögenhet. Parlamentet framhåller i detta sammanhang att 

skatteflykt och skatteundandragande påverkar de offentliga finanserna och politiken. 

Parlamentet betonar att bättre skatterättvisa, kamp mot illegala finansflöden och 

åtgärder mot momsbedrägerier inom unionen kan öka skatteinkomsterna och samtidigt 

leda till att det blir slut på skatteparadisen för multinationella bolag, inklusive 

europeiska företag. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa progressiva och 

rättvisa nationella skattesystem för att minska ojämlikheten, och att intensifiera kampen 

mot skatteundandragande och skatteflykt för att förbättra skatteuppbörden. 

6. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna spelar den främsta rollen för att 

övervaka den sociala situationen genom att kartlägga invånarnas aktuella behov för att 

mot denna bakgrund utforma sin sysselsättnings- och socialpolitik, och framhåller att 

EU bör stödja och uppmuntra dessa insatser. Kommissionen uppmanas att utvärdera 
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genomförandet av de olika rättsakterna om ojämlikhet och att föreslå en översyn av dem 

om brister konstateras. Parlamentet konstaterar att det bör vara möjligt att bedöma hur 

effektiva dessa strategier är för att minska ojämlikheten genom att i synnerhet 

undersöka förändringar i inkomstgrupper, bl.a. inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen, när så är lämpligt. 

  



 

PE605.945v02-00 6/7 AD\1135083SV.docx 

SV 

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

Antagande 25.9.2017    

Slutomröstning: resultat +: 

–: 

0: 

39 

9 

1 

Slutomröstning: närvarande ledamöter Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, 

Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Barbara Kappel, Othmar Karas, 

Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, 

Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, 

Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, 

Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, 

Anne Sander, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ramon 

Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van 

Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Sotirios 

Zarianopoulos 

Slutomröstning: närvarande suppleanter Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Lara Comi, Mady Delvaux, 

Herbert Dorfmann, Manuel dos Santos, Syed Kamall, Tibor Szanyi, 

Lieve Wierinck 

Slutomröstning: närvarande suppleanter 

(art. 200.2) 

Wajid Khan, Bogdan Brunon Wenta 

 
  



 

AD\1135083SV.docx 7/7 PE605.945v02-00 

 SV 

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP 
I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET 

39 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

EFDD Marco Valli 

GUE/NGL Matt Carthy, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

PPE Lara Comi, Herbert Dorfmann, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, 

Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Bogdan 

Brunon Wenta, Esther de Lange 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, 

Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Paul 

Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker 

Verts/ALE Jean Lambert, Molly Scott Cato 

 

9 - 

ALDE Cora van Nieuwenhuizen 

ECR Syed Kamall, Sander Loones, Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

ENF Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni 

NI Sotirios Zarianopoulos 

 

1 0 

ENF Barbara Kappel 

 

Teckenförklaring: 

+ : Ja-röster 

- : Nej-röster 

0 : Nedlagda röster 

 

 


