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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 2020
(2019/2212(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 december 2019 om den årliga 
strategin för hållbar tillväxt 2020 (COM(2019)0650),

– med beaktande av utkastet till gemensam sysselsättningsrapport från kommissionen och 
rådet av den 17 december 2019 som är ett följedokument till meddelandet om den årliga 
strategin för hållbar tillväxt 2020 (COM(2019)0653),

– med beaktande av kommissionens rekommendation av den 17 december 2019 till 
rådets rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet (COM(2019)0652),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 17 december 2019 Rapport om 
förvarningsmekanismen 2020 (COM(2019)0651),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 november 2019 Om 2020 års 
utkast till budgetplaner: samlad bedömning (COM(2019)0900),

– med beaktande av målen för hållbar utveckling som världens ledare antog i september 
2015 och som rådet har ställt sig bakom och bekräftat att man ska arbeta för att uppnå,

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

– med beaktande av de avslutande iakttagelserna av den 3 september 2015 från 
FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om 
Europeiska unionens inledande rapport till kommittén av den 5 juni 2014 om 
genomförandet av konventionen,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 8 november 2019 om tillgång till socialt 
skydd för arbetstagare och egenföretagare1,

– med beaktande av rådets beslut (EU) 2019/1181 av den 8 juli 2019 om riktlinjer för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik2,

– med beaktande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter som proklamerades av 
Europeiska rådet, parlamentet och kommissionen i november 2017,

– med beaktande av de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission 2019–2024 
med titeln En ambitiösare union, som lagts fram av kommissionens ordförande 

1 EUT C 387, 15.11.2019, s. 1.
2 EUT L 185, 11.7.2019, s. 44.
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Ursula von der Leyen,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 januari 2020 Ett starkt socialt 
Europa för rättvisa omställningar (COM(2020)0014),

– med beaktande av kommissionens rapport av den 8 november 2019 Labour Market and 
Wage Developments in Europe – Annual Review 2019,

– 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 paketet om cirkulär ekonomi (direktiven (EU) 2018/8493, 2018/8504, 
2018/8515 och 2018/8526),

– med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om sysselsättnings- och 
socialpolitik i euroområdet7,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2019 om den europeiska 
planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och 
sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 20198, 

– med beaktande av sin resolution av den 11 december 2018 om utbildning i den digitala 
eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik9,

– med beaktande av sin resolution av den 29 november 2018 om situationen för kvinnor 
med funktionsnedsättning10,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2018 om omsorgstjänster i EU för 
förbättrad jämställdhet11,

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2018 om olika sätt att återintegrera 
arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet12,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2017 om bekämpning av ojämlikhet 
som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt13,

3 EUT L 150, 14.6.2018, s. 93.
4 EUT L 150, 14.6.2018, s. 100.
5 EUT L 150, 14.6.2018, s. 109.
6 EUT L 150, 14.6.2018, s. 141.
7 Antagna texter, P9_TA(2019)0033.
8 Antagna texter, P8_TA(2019)0202.
9 Antagna texter, P8_TA(2018)0485.
10 Antagna texter, P8_TA(2018)0484.
11 Antagna texter, P8_TA(2018)0464.
12 Antagna texter, P8_TA(2018)0325.
13 EUT C 356, 4.10.2018, s. 89.
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– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om minimiinkomstpolitik som 
ett sätt att bekämpa fattigdom14,

– med beaktande av sin resolution av den 14 september 2017 om en ny kompetensagenda 
för Europa15,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för 
sociala rättigheter16,

– med beaktande av sin resolution av den 26 maj 2016 om ett könsperspektiv på 
fattigdom17,

– med beaktande av sin ståndpunkt 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 arbete18,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om EU:s strategiska ram för 
arbetsmiljö 2014–202019,

– med beaktande av yttrandet av den 19 september 2018 från Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén om den digitala könsklyftan20,

– med beaktande av OECD-studien av den 15 juni 2018 A Broken Social Elevator? How to 
Promote Social Mobility,

– med beaktande av diskussionen med företrädare för nationella parlament om europeiska 
planeringsterminens prioriteringar för 2020,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för kultur och utbildning,

– med beaktande av ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2020), och av följande skäl:

A. Under andra kvartalet 2019 nådde sysselsättningsgraden i åldersgruppen 20–64 upp till 
73,9 % i EU, och till 72,7 % i euroområdet.

B. Sysselsättningsgraden för äldre arbetstagare (55–64) ökade under 2018 till 58,7 %. Äldre 
arbetstagare är fortfarande den främsta drivkraften för sysselsättningstillväxten. Bristen på 

14 EUT C 346, 27.9.2018, s. 156.
15 EUT C 337, 20.9.2018, s. 135.
16 EUT C 242, 10.7.2018, s. 24.
17 EUT C 76, 28.2.2018, s. 93.
18 EUT C 35, 31.1.2018, s. 157.
19 EUT C 366, 27.10.2017, s. 117.
20 EUT C 440, 6.12.2018, s. 37.
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tillräckliga omsorgstjänster hindrar äldre arbetstagare, särskilt kvinnor, från att stanna 
kvar på arbetsmarknaden.

C. När människor lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och dåliga 
utbildningsresultat hämmar det sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten. 

D. I vissa medlemsstater har bristen på arbetskraft nått kritiska nivåer och utgör ett hinder för 
ökad ekonomisk tillväxt.

E. Den sociala dialogen mellan arbetsmarknadens parter är en central del av den europeiska 
sociala modellen. Denna dialog har försvagats och andelen arbetstagare som omfattas av 
kollektivavtal har minskat i Europa, med enorma skillnader mellan olika medlemsstater. 

F. Inkomstskillnaderna ligger på en fortsatt hög nivå. Löneåtstramningar samt konkurrens 
vad gäller skatter och arbetskraftskostnader skadar den inre marknaden och ökar 
ojämlikheten och låginkomsttagarnas utsatthet. Den sociala rörligheten mellan 
generationer är begränsad i de flesta medlemsstater.

G. Mer än var femte europé riskerar fattigdom och social utestängning. 

H. De länder som drabbades hårdast av finanskrisen tvingades också att genomföra de 
svåraste nedskärningarna i potentiellt tillväxtfrämjande offentliga utgifter. Sociala 
nedskärningar innebär negativa effekter för utsatta människor och hämmar den 
ekonomiska tillväxten. 

I. Adekvata minimilöner är avgörande för att minska fattigdomen bland förvärvsarbetande, 
minska ojämlikheten och skapa efterfrågan.

1. Europaparlamentet välkomnar den årliga strategin för hållbar tillväxt 2020 och den 
europeiska planeringsterminens nya inriktning, där målen för hållbar utveckling och den 
europeiska gröna given ska ligga till grund för den nya europeiska tillväxtmodellen. 
Parlamentet upprepar att det är nödvändigt att sätta hållbarhet och social inkludering i 
centrum för unionens ekonomiska politik, och se till att sociala och ekologiska mål 
behandlas på samma nivå som budgetdisciplinen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sätta upp EU-specifika mål och 
huvudindikatorer i förhållande till målen för hållbar utveckling för att mäta 
ändamålsenligheten i de politiska besluten, och säkerställa en bättre inriktning av 
finansieringen.

3. Europaparlamentet välkomnar att den europeiska pelaren för sociala rättigheter införts i 
den årliga strategin för hållbar tillväxt 2020. Parlamentet betonar den sociala 
resultattavlans centrala roll för den europeiska planeringsterminen. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att stärka resultattavlan genom att integrera ytterligare indikatorer som 
återspeglar alla de 20 principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

4. Europaparlamentet är oroat över att arbetslösheten och långtidsarbetslösheten fortfarande 
är hög i vissa medlemsstater. Parlamentet efterlyser ett nytt finansiellt instrument mot 
långtidsarbetslösheten, med ekonomiska bidrag till åtgärder och projekt i regioner med en 
högre långtidsarbetslöshet än genomsnittet.
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5. Europaparlamentet känner oro över att den sociala rörligheten mellan generationer är 
begränsad och att inkomstskillnaderna ökat jämfört med de nivåer som rådde före krisen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att försöka komma till rätta 
med inkomstskillnaderna. Parlamentet betonar att skatte- och bidragssystemen måste 
utformas på ett sätt som minskar ojämlikheten och främjar rättvisa.

6. Europaparlamentet välkomnar kommissionens samråd om en europeisk ram för 
minimilöner. Parlamentet efterlyser att adekvata minimilönenivåer ska fastställas via 
kollektivavtal eller lagstiftning, i enlighet med nationella traditioner. Parlamentet vill se 
en samordnad strategi på EU-nivå för att uppnå en reallöneökning, undvika en 
nedåtgående spiral av osund konkurrens med arbetskraftskostnader och öka den 
uppåtgående sociala konvergensen för alla. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att öka andelen arbetstagare som omfattas av kollektivavtal på 
sektorsnivå och att stärka arbetsmarknadsparternas deltagande i det politiska 
beslutsfattandet, även inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

7. Europaparlamentet upprepar sin oro över hur många som riskerar att bli fattiga eller 
socialt utestängda. Särskilt oroväckande är den utbredda fattigdomen bland barn och 
förvärvsarbetande. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en heltäckande 
europeisk strategi mot fattigdom och inrätta en europeisk barngaranti med tillräcklig 
finansiering och väl utformade stödtjänster.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett ramdirektiv om system för 
anständiga minimiinkomster för att ge ett socialt grundskydd.

9. Europaparlamentet efterlyser ett integrerat helhetsgrepp för att åtgärda bristen på 
ekonomiskt överkomliga bostäder, dåliga bostadsförhållanden, utestängning från 
bostadsmarknaden och hemlöshet.

10. Europaparlamentet känner oro över att lika många som tidigare lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och att alltfler elever är lågpresterande. Medlemsstaterna uppmanas 
att förbättra sina utbildningssystem. Parlamentet betonar att utbildningsresultat också 
påverkas negativt av social utestängning, fattigdom och segregering, vilket är områden 
som likaså måste åtgärdas.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra balansen 
mellan arbetsliv och privatliv, öka jämställdheten och säkerställa lika lön för lika arbete 
på samma plats. Parlamentet efterlyser ökade insatser för att minska lönegapet och 
pensionsklyftan mellan kvinnor och män, och för att ta itu med hinder som avhåller 
kvinnor från att arbeta. Parlamentet vill se tillgänglig, rimligt prissatt och kvalitativ 
barnomsorg och förskoleverksamhet samt omsorgstjänster för andra behövande, däribland 
äldre.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka regleringen av nya arbetsformer 
och förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare vid digitala plattformar.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina 
ansträngningar för att ytterligare integrera personer med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden genom att undanröja hinder och skapa incitament till att anställa dem.
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14. Europaparlamentet avvisar varje minskning av finansieringsnivån för 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet motsätter sig i detta sammanhang förslaget om att 
minska anslagen till Europeiska socialfonden+, trots dess utvidgade tillämpningsområde. 
Parlamentet framhåller att den europeiska planeringsterminen i större utsträckning 
behöver anpassas till den sociala och sammanhållningspolitiska finansieringen och till 
unionens politiska mål.

15. Europaparlamentet betonar att makroekonomiska obalanser behöver hanteras 
symmetriskt. Kommissionen uppmanas att lägga fram ett europeiskt system för 
återförsäkring av arbetslöshetsförmåner, för att bättre skydda arbetstagarna och minska 
belastningen från externa chocker på de offentliga finanserna.

16. Europaparlamentet betonar att det behövs stöd för att hjälpa samhället, arbetstagarna och 
företagen att hantera både utmaningarna som klimatförändringarna medför och 
omställningen till klimatneutralitet. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa tillräckliga sociala investeringar och miljöinvesteringar 
för en verklig ”rättvis omställning”, genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och uppnåendet av målen för hållbar utveckling genom att undanta sociala 
utgifter från finanspolitiska regler för euroområdet och därigenom möjliggöra större 
investeringar i humankapital, kompetens och hälsa.

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att flytta skattebördan från arbete till 
andra områden, där beskattningen är mindre skadlig för en hållbar tillväxt. Parlamentet 
efterlyser nya egna medel för EU:s budget för att unionen ska bli bättre rustad att hantera 
nuvarande och framtida utmaningar.

18. Europaparlamentet upprepar att rättsstatsprincipen, inbegripet oberoende och effektiva 
rättssystem, samt offentliga förvaltningar och offentlig upphandling av god kvalitet och 
robusta ramar för korruptionsbekämpning, utgör grunden för ett sunt företagsklimat, 
fungerande arbetsmarknader och en korrekt användning av EU-medel, och bör därför 
även fortsättningsvis ingå i den europeiska planeringsterminen.

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


