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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: 

Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 

(2017/2260(INI)) 

Europa-Parlamentet 

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

– der henviser til artikel 9, 145, 148, 152, 153, 174 og 349 i traktaten om Den Europæiske 

Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning 

mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-

Kommissionen1, 

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig 

afsnit IV (solidaritet), 

– der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, 

– der henviser til mål 1 for bæredygtig udvikling ("Udrydde fattigdom i alle dens 

afskygninger overalt") og navnlig delmål 3 (”Gennemføre nationalt tilpassede sociale 

sikringssystemer og foranstaltninger for alle, inklusiv nedre grænser, og inden 2030 

opnå en substantiel dækning af de fattige og de udsatte grupper”), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 22. november 2017 med titlen "Årlig 

vækstundersøgelse 2018" (COM(2017)0690), 

– der henviser til udkast til Kommissionens og Rådets fælles rapport om beskæftigelsen af 

22. november 2017, som er ledsagedokument til meddelelsen fra Kommissionen om den 

årlige vækstundersøgelse 2018, (COM(2017)0674), 

– der henviser til Kommissionens forslag af 22. november 2017 til Rådets afgørelse om 

retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2017)0677), 

– der henviser til Kommissionens henstilling af 22. november 2017 med henblik på 

Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet (COM(2017)0770), 

– der henviser til Kommissionens beretning af 22. november 2017 med titlen "Rapport 

om varslingsmekanismen 2018" (COM(2017)0771), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 22. november 2017 med titlen "Udkast 

til budgetplaner for 2018: Samlet vurdering" (COM(2017)0800), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 26. april 2017 med titlen "En 

europæisk søjle for sociale rettigheder" (COM(2017)0250), 

                                                 
1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1. 
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– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 26. april 2017 med titlen "Et initiativ 

til støtte for balance mellem arbejdsliv og privatliv for erhvervsaktive forældre og 

omsorgspersoner" (COM(2017)0252), 

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 26. april 2017 

med titlen "Taking stock of the 2013 Recommendation on "Investing in children: 

breaking the cycle of disadvantage"" (SWD(2017)0258), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 4. oktober 2016 med titlen 

"Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" 

(COM(2016)0646), 

– der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Rådets forordning om 

ændring af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den 

flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 14. september 2016 med titlen 

"Styrkelse af europæiske investeringer til jobskabelse og vækst: Indledning af anden 

fase af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer og lancering af en ny plan 

for europæiske eksterne investeringer" (COM(2016)0581), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 10. juni 2016 med titlen "En ny 

dagsorden for færdigheder i Europa – En fælles indsats for at styrke den menneskelige 

kapital, beskæftigelsesegnethed og konkurrenceevnen" (COM(2016)0381), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 2. juni 2016 med titlen ”En europæisk 

dagsorden for den kollaborative økonomi" (COM(2016)0356), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 1. juni 2016 med titlen "Europa 

investerer igen – Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag" 

(COM(2016)0359), 

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 8. marts 2016 med titlen 

"Igangsættelse af en offentlig høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder" 

(COM(2016)0127) og de tilhørende bilag, 

– der henviser til Kommissionens forslag af 15. februar 2016 til Rådets afgørelse om 

retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2016)0071) og 

Parlamentets holdning hertil af 15. september 20161, 

– der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 2015 med titlen "Fuldførelse af Den 

Økonomiske og Monetære Union", 

– der henviser til Rådets konklusioner af 7. december 2015 om "Fremme af den sociale 

økonomi som en central drivkraft for den økonomiske og sociale udvikling i Europa", 

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om bekæmpelse af uligheder som 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0355. 
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et middel til at stimulere jobskabelse og vækst1, 

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2017 om den økonomiske politik i 

euroområdet2, 

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om en mindsteindkomstpolitik som et 

redskab til bekæmpelse af fattigdom3, 

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2017 om en ny dagsorden for 

færdigheder for Europa4, 

– der henviser til sin beslutning af 15. februar 2017 om det europæiske semester for 

samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige 

vækstundersøgelse for 20175, 

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale 

rettigheder6, 

– der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 2. februar 2016 om forslag til 

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af 

samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde7, 

– der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for 

personer med handicap vedrørende Den Europæiske Unions indledende rapport 

(september 2015), 

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2017 fra marts 2017 

med titlen: "Ungdomsarbejdsløshed - Har EU's politikker gjort en forskel? En vurdering 

af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet", 

– der henviser til drøftelsen med repræsentanter for de nationale parlamenter om 

prioriteterne for det europæiske semester 2018, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-

0000/2017), 

A. der henviser til, at beskæftigelsen i EU er stigende og har nået 235,4 millioner 

mennesker i beskæftigelse i andet kvartal af 2017 svarende til en beskæftigelsesfrekvens 

på 72,3 %, hvilket betyder, at EU er på vej til at nå det mål om en 

beskæftigelsesfrekvens på 75 %, der er fastsat i Europa 2020-strategien; 

B. der henviser til, at arbejdsløsheden i EU er på sit laveste niveau i ni år og ligger på 

                                                 
1 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0451. 
2 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0418. 
3 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0403. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0360. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0039. 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0010. 
7 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0033. 
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7,5 %; 

C. der henviser til, at man ganske vist kan observere en lille forbedring i 

ungdomsarbejdsløsheden, men at den stadig er foruroligende høj, nemlig 16,6 % 

(18,7 % i euroområdet); der henviser til, at der i 2016 stadigvæk var 6,3 millioner unge i 

alderen 15-24 år, som hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er); 

D. der henviser til, at forskellene i arbejdsløshedsprocenten fra medlemsstat til 

medlemsstat ganske vist er mindre, men at de alligevel stadig ligger over niveauet fra 

før krisen; 

E. der henviser til, at der sker en aldring i samfundene i Den Europæiske Union, hvilket 

medfører yderligere udfordringer for medlemsstaternes sociale sikringsordninger og 

sundhedssystemer;  

F. der henviser til, at der er 80 millioner europæere med handicap; der henviser til, at 

gennemførelse af tilgængelighedsforanstaltninger for dem fortsat halter bagefter; 

G. der henviser til, at selv om der kan observeres visse fremskridt i bekæmpelsen af 

fattigdom og social udstødelse, er der stadig dårligt stillede grupper i samfundet og 

regionale forskelle; 

H. der henviser til, at selv om den digitale omstilling kræver, at arbejdstagerne i det 

mindste har grundlæggende digitale færdigheder, anslås det, at 44 % af EU's befolkning 

ikke har sådanne færdigheder1; 

1. glæder sig over Kommissionens årlige vækstundersøgelse 2018 som en vigtig del af den 

europæiske investeringsproces, der er baseret på en investeringsstrategi, 

strukturreformer og ansvarlige offentlige finanser; opfordrer medlemsstaterne til at tage 

de prioriteter, der fremgår af undersøgelsen, i betragtning i deres nationale politikker og 

strategier til fremme af vækst, beskæftigelse og social beskyttelse;  

2. fremhæver behovet for strukturelle reformer, der sigter mod at forbedre 

arbejdsmarkeds- og socialpolitikkerne, med det formål at hjælpe arbejdstagerne til at 

erhverve de færdigheder, de har brug for, og fremme lige muligheder på 

arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår, forbedring af arbejdsproduktiviteten til støtte 

for lønstigninger og holdbare og tilstrækkelige sociale beskyttelsessystemer; 

3. glæder sig over den interinstitutionelle proklamation om den europæiske søjle for 

sociale rettigheder og mener, at dens 20 nøgleprincipper vedrørende lige muligheder og 

adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion 

bør fungere som et referencepunkt ved gennemførelsen af cyklussen for politisk 

samordning inden for rammerne af det europæiske semester; 

4. glæder sig over den nye resultattavle, som indeholder 14 overordnede indikatorer til 

screening af beskæftigelsesmæssige og sociale resultater i medlemsstaterne inden for tre 

overordnede dimensioner, der er fastlagt i forbindelse med den sociale søjle; 

                                                 
1 The Digital Economy and Society Index (Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund), Europa-

Kommissionen. 
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understreger, at der i EU i gennemsnit for 11 af de 14 overordnede indikatorer er 

registreret en forbedring hen over det seneste tilgængelige år, hvilket bekræfter den 

stadige forbedring af arbejdsmarkedssituationen og den sociale situation, der har 

ledsaget den økonomiske genopretning; 

5. gentager sin bekymring over niveauet for ungdomsarbejdsløsheden, som fortsat er højt, 

og antallet af NEET'er, der er stagneret; glæder sig i denne henseende over en forøgelse 

af midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med 2,4 mia. EUR for perioden 2017-

2020; 

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at maksimere deres bestræbelser på at 

investere i almen uddannelse og erhvervsuddannelse af høj kvalitet for at sikre, at de 

erhvervede kvalifikationer matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet; fremhæver i 

denne forbindelse den voksende efterspørgsel efter digitale og andre færdigheder, der 

kan overføres, og insisterer på, at udviklingen af disse færdigheder er presserende og 

særligt nødvendig; 

7. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe alle de nødvendige 

foranstaltninger til forbedring af de tjenester og den lovgivning, der er vigtige for en 

ordentlig balance mellem arbejdsliv og privatliv; opfordrer til udvikling af tilgængelig 

og økonomisk overkommelig børnepasning og førskoleundervisning og til skabelse af 

gunstige betingelser for forældre og omsorgspersoner ved at give mulighed for 

fordelagtig familieorlov og fleksible arbejdsordninger, der udnytter potentialet i nye 

teknologier; understreger hvad det angår potentialet i offentlig-private partnerskaber; 

8. fremhæver SMV'ernes potentiale med hensyn til jobskabelse og økonomien som helhed; 

mener, at det er overordentligt vigtigt at støtte iværksætteri og forbedre erhvervsklimaet 

ved at fjerne administrative byrder, forbedre adgangen til finansiering og støtte 

udvikling af skattemodeller og forenklede procedurer for overholdelse af skattereglerne, 

som er gunstige for SMV'er, iværksættere, mikrovirksomheder og nystartede 

virksomheder;  

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i og fremme udvikling af 

ny produktionsteknologi og nye tjenesteydelser; fremhæver deres potentiale til at øge 

produktiviteten, skabe nye job og stimulere langsigtet vækst;  

10. finder at den demografiske tilbagegang, som påvirker EU's regioner i forskelligt 

omfang, er blandt de alvorlige hindringer, der hæmmer væksten i EU; opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre foranstaltninger med det formål at 

tackle denne udfordring; understreger, at demografisk tilbagegang kræver en holistisk 

tilgang, som bør omfatte tilpasning af den nødvendige infrastruktur, og forbedring af 

offentlige tjenesteydelser samt fleksible arbejdsordninger; 

11. minder om, at den stigende forventede levealder kræver en tilpasning af 

pensionssystemerne for at sikre ældre mennesker god livskvalitet; understreger, at dette 

kan opnås ved at knytte pensionsalderen til ikke blot den forventede levealder, men 

også de år, man har bidraget til pensionsforsikringen, og ved at forebygge tidlig 

tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet;  

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at føre en politik for aktiv aldring, 
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social inklusion af ældre og solidaritet mellem generationerne;  

13. er af den opfattelse, at samhørighedspolitikken som den vigtigste investeringspolitik i 

Den Europæiske Union har vist sig at være effektiv til at mindske uligheder og derfor 

bør opretholdes på mindst samme niveau i den fremtidige flerårige finansielle ramme; 

mener, at Den Europæiske Socialfond bør bevares som det vigtigste EU-instrument til 

integration og reintegration af arbejdstagere på arbejdsmarkedet; 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere bestræbelserne på 

yderligere inklusion af handicappede på arbejdsmarkedet ved at fjerne 

lovgivningsmæssige hindringer og skabe incitamenter for, at de kommer i 

beskæftigelse; 

15. understreger, at den manglende tilpasning af udbuddet af arbejdskraft til efterspørgslen 

efter arbejdskraft er et problem, der vedrører alle EU's regioner, herunder de mest 

udviklede; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at løse dette problem ved at 

indføre foranstaltninger for at lette arbejdstagernes mobilitet mellem job, brancher og 

steder med henblik på at dække efterspørgslen efter arbejdskraft, uanset om der er tale 

om mindre eller mere udviklede regioner; opfordrer desuden Kommissionen og 

medlemsstaterne til at rette særlig opmærksomhed mod de ganske særlige vilkår for 

grænseoverskridende arbejdstagere og arbejdstagere i fjerntliggende områder; 

16. fremhæver den rolle, arbejdsmarkedets parter spiller som vigtige aktører i 

reformprocessen, og merværdien af deres inddragelse i udformningen, tilrettelæggelsen 

og gennemførelsen af reformer; støtter den opfattelse, at nye former for beskæftigelse i 

det globaliserede marked kræver nye former for dialog mellem arbejdsmarkedets parter; 

bekræfter, at medlemsstaterne er nødt til at hjælpe folk med at erhverve de færdigheder, 

der er nødvendige på arbejdsmarkedet; 

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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BEGRUNDELSE 

Den årlige vækstundersøgelse, som er en integreret del af cyklussen med det europæiske 

semester, sigter mod at styrke bæredygtig økonomisk udvikling og social konvergens ved at 

udpege prioriteter for Den Europæiske Union og dens medlemsstater for det kommende år. 

Ordføreren bemærker, at denne udgave af den fælles rapport om beskæftigelsen indeholder 

resultaterne fra den sociale resultattavle, der erstatter resultattavlen med centrale 

beskæftigelsesmæssige og sociale indikatorer, som man enedes om i 2013. Den nye 

resultattavle indeholder en række overordnede indikatorer til screening af de 

beskæftigelsesmæssige og sociale resultater i medlemsstaterne inden for tre overordnede 

dimensioner, der er udpeget inden for søjlens rammer, i) lige muligheder og adgang til 

arbejdsmarkedet, ii) dynamiske arbejdsmarkeder og rimelige arbejdsvilkår, og iii) offentlig 

støtte/social beskyttelse og inklusion. 

Den årlige vækstundersøgelse 2018 viser positive tegn på genopretning af Europas økonomi 

med en stabil økonomisk vækst, faldende arbejdsløshed og forbedring af investeringer og 

offentlige finanser. I andet kvartal 2017 var der rekordmange i beskæftigelse, 235,4 mio. 

mennesker, og der var blevet skabt 8 mio. nye arbejdspladser siden andet kvartal 2014. 

Andelen af hhv. personer, der lever i fattigdom, og personer, der oplever social udstødelse, er 

faldende. Ikke desto mindre er der stadigvæk problemer. Målet med denne rapport er at pege 

på de mest kritiske vedvarende hindringer for at opnå en bæredygtig økonomisk udvikling 

tillige med social konvergens og at udarbejde henstillinger til Kommissionen og 

medlemsstaterne. 

Trods en beskeden tilbagegang er ungdomsarbejdsløsheden fortsat uacceptabelt høj med 

16,6 % og 18,7 % for euroområdet. Derudover er der 6,3 millioner unge i alderen 15-24 år, 

som hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Dette er en af de mest presserende 

udfordringer, som man er nødt til at gøre noget ved hurtigst muligt. Kommissionen har 

reageret med en række foranstaltninger med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som et 

flagskib, hvortil der for nylig er blevet afsat yderligere 2,4 mia. EUR for perioden 2017-2020. 

Ikke desto mindre er det nødvendigt med yderligere tiltag fra såvel Kommissionens som 

medlemsstaternes side. 

En af løsningerne på problemet med den høje arbejdsløshed er at rette op på misforholdet 

mellem arbejdsmarkedets behov og arbejdsstyrkens kvalifikationer. Derfor ønskes en 

tilpasning af uddannelsespolitikken og bedre rammer for faglig uddannelse. Dertil kommer, at 

der ifølge Eurostat skønnes at være 44 % af europæerne, som ikke har digitale færdigheder, 

mens 90 % af alle job kræver mindst nogle sådanne færdigheder. I denne forbindelse er det 

især nødvendigt at udvikle digitale og andre færdigheder, som kan overføres. Der er områder, 

hvor arbejdsgiverne kæmper med at få ledige stillinger besat, et fænomen, der berører både 

mindre og mere udviklede regioner. Derfor bør der ydes støtte til arbejdstagernes mobilitet 

mellem job, brancher og steder. 

Strukturreformer er nødvendige for at sætte skub i investeringerne og forbedre produktiviteten 

og samtidig hermed sikre passende sociale beskyttelsessystemer. De bør navnligt fokuseres på 

at forbedre erhvervsmiljøet for små og mellemstore virksomheder, der skaber 85 % af de nye 

job. Kommissionen og medlemsstaterne bør støtte nye produktionsteknologier, eftersom de 

har potentiale til at fremme produktiviteten og skabe nye job. 

Ordføreren mener, at den demografiske situation (dvs. de europæiske samfunds aldring og 

den uforholdsmæssige affolkning af nogle regioner) udgør en udfordring for de sociale 

sikringsordninger, tjenesteydelser og arbejdsmarkedet som helhed. For at løse dette problem 
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er det derfor nødvendigt med en holistisk tilgang, som omfatter etablering og tilpasning af 

nødvendig infrastruktur, reform af de nationale pensionsordninger og politikker for aktiv 

aldring. Derudover vil tilskyndelse til solidaritet mellem generationerne og social inklusion af 

ældre også vise sig at være til gavn for samfundet som helhed. 

Ordføreren påpeger, at trods de mange foranstaltninger, der allerede er iværksat med henblik 

på fuldt ud at integrere personer med handicap på arbejdsmarkedet, eksisterer dette problem 

stadigvæk og kræver en yderligere indsats. De forskellige incitamenter for arbejdsgivere, som 

vil tilskynde dem til at ansætte personer med handicap, har et særligt potentiale til at øge 

beskæftigelsesegnetheden hos personer med handicap. Derudover bør de lovgivningsmæssige 

hindringer, som udgør en belastning for den fulde integration af personer med handicap på 

arbejdsmarkedet, fjernes. 

Sammenfattende er ordføreren af den opfattelse, at den årlige vækstundersøgelse udgør en 

vigtig indikator for medlemsstaterne, når de udformer deres nationale politikker og 

reformplaner. Dog bør den uensartede gennemførelse af de landespecifikke henstillinger, 

hvilket er næste skridt i det europæiske semester, undgås, for at den kan være effektiv. 


