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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2018 

(2017/2260(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

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

– med beaktande av artiklarna 9, 145, 148, 152, 153, 174 och 349 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre 

lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska 

kommissionen1, 

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

särskilt kapitel IV (Solidaritet), 

– med beaktande av FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, 

– med beaktande av det första målet för hållbar utveckling – att avskaffa all form av 

fattigdom överallt, och särskilt det tredje delmålet – att införa nationellt lämpliga system 

och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 

säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2017 Årlig 

tillväxtöversikt 2018 (COM(2017)0690), 

– med beaktande av utkastet till gemensam sysselsättningsrapport från kommissionen och 

rådet av den 22 november 2017 som åtföljde kommissionens meddelande Årlig 

tillväxtöversikt för 2018 (COM(2017)0674), 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 22 november 2017 till rådets beslut 

om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2017)0677), 

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 22 november 2017 till rådets 

rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet (COM(2017)0770), 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 22 november 2017 Rapport om 

förvarningsmekanismen 2018 (COM(2017)0771), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2017 Utkast till 

budgetplaner 2018: Samlad bedömning (COM(2017)0800), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 april 2017 En europeisk 

                                                 
1 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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pelare för sociala rättigheter (COM(2017)0250), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 april 2017 Ett initiativ för 

bättre balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 

(COM(2017)0252), 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 26 april 2017 Taking stock of 

the 2013 Recommendation on “Investing in children: breaking the cycle of 

disadvantage” (SWD(2017)0258), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 4 oktober 2016 

Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för ungdomar efter tre år 

(COM(2016)0646), 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 14 september 2016 till rådets 

förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga 

budgetramen för 2014–2020 (COM(2016)0604), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 september 2016 Stärkta 

europeiska investeringar för tillväxt och sysselsättning – Andra etappen av Europeiska 

fonden för strategiska investeringar och en ny europeisk yttre investeringsplan 

(COM(2016)0581), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2016 En ny 

kompetensagenda för Europa – Samarbete för att stärka humankapitalet, 

anställbarheten och konkurrenskraften (COM(2016)0381), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 2 juni 2016 Europeisk agenda för 

delningsekonomin (COM(2016)0356), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 1 juni 2016 Europa investerar 

igen – Utvärdering av investeringsplanen för Europa (COM(2016)0359, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2016 om samråd om en 

europeisk pelare för sociala rättigheter (COM(2016)0127), och dess bilagor, 

– med beaktande av förslaget till rådets beslut av den 15 februari 2016 om riktlinjer för 

medlemsstaternas sysselsättningspolitik (COM(2016)0071) och parlamentets 

ståndpunkt av den 15 september 2016 om samma ämne1, 

– med beaktande av de fem ordförandenas rapport av den 22 juni 2015 Färdigställandet 

av EU:s ekonomiska och monetära union, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 7 december 2015 om främjandet av den 

sociala ekonomin som en viktig drivande faktor för ekonomisk och social utveckling i 

Europa, 

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om bekämpning av 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2016)0355. 
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ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt1, 

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2017 om den ekonomiska politiken i 

euroområdet2, 

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som 

ett sätt att bekämpa fattigdom3, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 september 2017 om en ny kompetensagenda 

för Europa4, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2017 om den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och 

sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 20175, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för 

sociala rättigheter6, 

– med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 2 februari 2016 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att 

förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete7, 

– med beaktande av de avslutande iakttagelserna från FN:s kommitté för rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning i samband med Europeiska unionens inledande 

rapport (september 2015), 

– med beaktande av revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2015 från mars 2017 

Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad? En bedömning av 

ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga, 

– med beaktande av diskussionen med företrädare för nationella parlament om europeiska 

planeringsterminens prioriteringar för 2018, 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

(A8-0000/2017), 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar och har nått 235,4 miljoner människor i sysselsättning 

under andra kvartalet 2017, vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 % och betyder 

att EU är på god väg att nå sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs i Europa 2020-

strategin. 

                                                 
1 Antagna texter, P8_TA(2017)0451. 
2 Antagna texter, P8_TA(2017)0418. 
3 Antagna texter, P8_TA(2017)0403. 
4 Antagna texter, P8_TA(2017)0360. 
5 Antagna texter, P8_TA(2017)0039. 
6 Antagna texter, P8_TA(2017)0010. 
7 Antagna texter, P8_TA(2016)0033. 
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B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år. 

C. Även om en liten förbättring av ungdomsarbetslösheten kan konstateras, är den 

fortfarande oroväckande hög och uppgår till 16,6 % (18,7 % i euroområdet). 2016 fanns 

det fortfarande 6,3 miljoner unga människor i åldrarna 15–24 som varken arbetade eller 

studerade. 

D. Trots att skillnaderna i arbetslöshetstal mellan de olika medlemsstaterna har minskat, 

ligger de fortfarande över den nivå som rådde före krisen. 

E. Europeiska unionens befolkning blir allt äldre, vilket är en ytterligare utmaning för 

medlemsstaternas sociala trygghetssystem och hälso- och sjukvårdssystem.  

F. I EU finns 80 miljoner människor med funktionsnedsättning. Genomförandet av 

tillgänglighetsåtgärder för dem fortsätter att släpa efter. 

G. Trots vissa framsteg när det gäller att minska fattigdom och social utestängning, finns 

det fortfarande missgynnade grupper i samhället, och regionala skillnader kvarstår. 

H. Även om den digitala omvandlingen kräver att arbetstagare åtminstone har 

grundläggande digitala färdigheter, beräknas att 44 % av EU:s befolkning saknar sådana 

färdigheter1. 

1. Europaparlamentet välkomnar den årliga tillväxtöversikten för 2018, som är en viktig 

del av den europeiska investeringsprocessen och grundar sig på en strategi för 

investeringar, strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de prioriteringar som fastställts i undersökningen, vid 

utformningen av sin nationella politik och strategi för att främja tillväxt, sysselsättning 

och socialt skydd.  

2. Europaparlamentet understryker behovet av strukturreformer med inriktning på att 

förbättra arbetsmarknadspolitiken och socialpolitiken – för att hjälpa arbetstagarna att 

skaffa sig de färdigheter som krävs och främja lika möjligheter på arbetsmarknaden och 

rättvisa arbetsvillkor – och på att öka arbetsproduktiviteten för att underbygga 

löneökningar samt hållbara och fullgoda system för socialt skydd. 

3. Europaparlamentet välkomnar den interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter och anser att dess 20 grundläggande principer 

om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt 

skydd och social delaktighet bör tjäna som referens vid genomförandet av den 

europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. 

4. Europaparlamentet välkomnar den nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas sysselsättnings- och socialpolitiska resultat i 

medlemsstaterna när det gäller tre huvudaspekter, som fastställts i samband med den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter. Parlamentet betonar att för 11 av 14 

huvudindikatorer registrerades som ett EU-genomsnitt en förbättring under det senaste 

tillgängliga året, vilket bekräftar den stadiga förbättring av arbetsmarknaden och den 

                                                 
1 Indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle, Europeiska kommissionen. 
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sociala situationen som har åtföljt den ekonomiska återhämtningen. 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat antal unga som varken arbetar eller studerar. 

Parlamentet välkomnar i detta sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 miljarder euro för perioden 2017–2020. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att maximera sina 

ansträngningar för investeringar i högkvalitativ utbildning, för att garantera att de 

färdigheter som förvärvas motsvarar arbetsmarknadens krav. I detta sammanhang 

betonar parlamentet den växande efterfrågan på digitala och andra överförbara 

färdigheter och understryker att utvecklingen av dessa färdigheter är brådskande och 

särskilt nödvändig. 

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att förbättra den samhällsservice och lagstiftning som är viktig 

för en god balans mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet uppmanar till att utveckla 

tillgänglig barnomsorg och förskoleverksamhet till överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

8. Europaparlamentet betonar potentialen hos små och medelstora företag för 

jobbskapande och för ekonomin i stort. Parlamentet anser det mycket viktigt att stödja 

entreprenörskap och förbättra företagsklimatet genom att undanröja administrativa 

bördor, förbättra tillgången till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade förfaranden för att iaktta skatteregler, som gynnar 

små och medelstora företag, entreprenörer, mikroföretag och nystartade företag.  

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att investera i och 

främja utvecklingen av ny produktionsteknik och nya produktionstjänster, vilka har 

stark potential att öka produktiviteten, skapa nya arbetstillfällen och stimulera långsiktig 

tillväxt.  

10. Europaparlamentet anser att befolkningsminskning, vilken drabbar EU:s regioner i olika 

utsträckning, utgör ett av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att införa åtgärder som syftar till att bemöta denna 

utmaning. Parlamentet understryker att befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en anpassning av nödvändig infrastruktur, och en 

förbättring av samhällstjänster och flexibla arbetsformer. 

11. Europaparlamentet påminner om att den ökande förväntade livslängden innebär att 

pensionssystemen behöver anpassas för att säkerställa god livskvalitet för äldre 

personer. Parlamentet understryker att detta kan uppnås genom att inte bara koppla 

pensionsåldern till den förväntade livslängden utan även till det antal år då man betalat 

försäkringsavgifter, och genom att förebygga tidigt utträde från arbetsmarknaden.  

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att föra en politik för 

aktivt åldrande, social inkludering av äldre och solidaritet mellan generationer.  
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13. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken, som är EU:s primära 

investeringspolitik, har visat prov på sin effektivitet när det gäller att minska 

ojämlikheter och bör därför bibehållas på åtminstone en likvärdig budgetmässig nivå i 

den kommande fleråriga budgetramen. Parlamentet anser att Europeiska socialfonden 

ska behållas som EU:s viktigaste instrument för integrering och återintegrering av 

arbetstagare på arbetsmarknaden. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina 

ansträngningar för att ytterligare integrera personer med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden, genom att undanröja rättsliga hinder och skapa incitament för att de 

ska vara i sysselsättning. 

15. Europaparlamentet understryker att dålig samordning av efterfrågan på arbetskraft med 

arbetskraftsutbudet är ett problem som omfattar alla EU:s regioner, även de mest 

utvecklade. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att hantera 

denna fråga genom åtgärder för att underlätta rörligheten för arbetstagare inom alla 

yrken och sektorer samt på alla orter, för att tillgodose efterfrågan på arbetskraft i både 

mindre och mer utvecklade regioner. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen och 

medlemsstaterna att ägna särskild uppmärksamhet åt de speciella förutsättningarna för 

gränsarbetare samt arbetare i randområden. 

16. Europaparlamentet understryker den roll som arbetsmarknadens parter spelar genom 

sina centrala intressen i reformprocessen, och mervärdet av deras medverkan i 

utarbetandet och etappindelningen av reformer samt vid genomförandet av dem. 

Parlamentet stöder uppfattningen att nya former av sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste hjälpa människor att bygga upp den kompetens 

som krävs på arbetsmarknaden. 

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 
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MOTIVERING 

Den årliga tillväxtöversikten, som utgör en väsentlig del av den europeiska 

planeringsterminen, syftar till att stärka en hållbar ekonomisk utveckling och social 

konvergens genom att fastställa prioriteringarna för Europeiska unionen och dess 

medlemsstater för det kommande året. Föredraganden konstaterar att denna upplaga av den 

gemensamma sysselsättningsrapporten innehåller resultaten från den sociala resultattavlan, 

vilken ersätter den resultattavla med centrala sysselsättningsindikatorer och sociala 

indikatorer som man enades om år 2013. Denna nya resultattavla innehåller ett antal 

huvudindikatorer för att granska medlemsstaternas sysselsättnings- och socialpolitik utifrån 

tre breda aspekter, som identifieras inom ramen för pelaren: i) lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, ii) rättvisa arbetsvillkor samt iii) socialt skydd och social delaktighet. 

2018 års årliga tillväxtöversikt visar positiva tecken på återhämtning för den europeiska 

ekonomin med stabil ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet och förbättringar vad gäller 

investeringar och offentliga finanser. Under andra kvartalet 2017 nådde sysselsättningen 

rekordsiffror med 235,4 miljoner människor i sysselsättning, och 8 miljoner nya 

arbetstillfällen som skapades sedan andra kvartalet 2014. Graden av fattigdom och social 

utestängning minskar. Dock kvarstår vissa problem. Syftet med denna rapport är att 

identifiera de viktigaste kvarstående hindren för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling 

och social konvergens samt att lämna rekommendationer till kommissionen och 

medlemsstaterna. 

Trots en liten minskning ligger ungdomsarbetslösheten kvar på en oacceptabelt hög nivå på 

16,6 % och på 18,7 % i euroområdet. Vidare finns det 6,3 miljoner unga människor i åldrarna 

15–24 som varken arbetar eller studerar. Detta är en av de mest brådskande utmaningarna, 

som måste åtgärdas omgående. Kommissionen har lanserat ett antal åtgärder, med 

sysselsättningsinitiativet för unga som flaggskepp, vilket nyligen tilldelades ytterligare 

2,4 miljarder euro för perioden 2017–2020. Dock krävs ytterligare åtgärder, både från 

kommissionen och medlemsstaterna. 

En av lösningarna för att ta itu med den höga arbetslösheten är att komma till rätta med den 

bristande överensstämmelsen mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens. 

Därför är det önskvärt att anpassa ramarna för utbildning och kompetensförbättring. Vidare 

visar Eusostats beräkningar att 44 % av EU:s invånare saknar digitala färdigheter samtidigt 

som 90 % av alla jobb kräver åtminstone några sådana färdigheter. I detta sammanhang är 

utvecklingen av digitala och andra överförbara färdigheter särskilt nödvändig. Det finns 

områden där arbetsgivarna har svårt att fylla sina lediga tjänster, ett fenomen som berör både 

mindre och mer utvecklade regioner. Därför bör stöd ges till rörlighet för arbetstagare inom 

alla yrken och sektorer samt på alla orter. 

Strukturreformer är nödvändiga för att öka investeringarna och förbättra produktiviteten, och 

samtidigt garantera adekvata sociala trygghetssystem. De bör vara särskilt inriktade på att 

förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag, vilka ligger bakom 85 % av alla 

nya arbetstillfällen som skapas. Kommissionen och medlemsstaterna bör stödja ny 

produktionsteknik, eftersom de har en potential att öka produktiviteten och skapa nya 

arbetstillfällen. 

Föredraganden anser att den demografiska situationen (närmare bestämt de åldrande 

europeiska samhällena och den oproportionerliga avfolkningen av vissa regioner) utgör en 

utmaning för de sociala trygghetssystemen, samhällsservicen och arbetsmarknaden som 

helhet. Den kräver därför ett helhetsperspektiv för att hanteras, inbegripet skapande och 
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anpassning av nödvändig infrastruktur, reformer av de nationella pensionssystemen och 

politik för ett aktivt åldrande. Dessutom kommer uppmuntran till solidaritet mellan 

generationerna också att visa sig vara gynnsamt för samhället som helhet. 

Föredraganden påpekar att trots de många åtgärder som redan vidtagits för att till fullo 

integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden förekommer problemet 

fortfarande, och kräver ytterligare åtgärder. De olika incitament för arbetsgivare som skulle 

uppmuntra dem att anställa personer med funktionsnedsättning har en särskild potential när 

det gäller att öka anställbarheten för personer med funktionsnedsättning. Vidare måste de 

rättsliga hinder som är betungande för en fullständig integration av personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden undanröjas. 

Avslutningsvis anser föredraganden att den årliga tillväxtöversikten utgör en viktig indikator 

för medlemsstaterna när de utformar sin nationella politik och sina nationella reformplaner. 

Men för att vara effektiva krävs det att man undviker det ofullständiga genomförandet av de 

landsspecifika rekommendationerna, vilka utgör nästa steg i den europeiska 

planeringsterminen. 


