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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020
(2020/2079(INI))

Europa-Parlamentet

– der henviser til artikel 3 og 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

– der henviser til artikel 9, 145, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 165, 166, 
174 og 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre 
lovgivning1,

– 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 FN's mål for bæredygtig udvikling, navnlig mål nr. 1, 3, 4, 5, 8, 10 og 
13,

– der henviser til Rådets forordning (EU) 2020/672 af 19. maj 2020 om oprettelse af et 
europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i 
en nødsituation (SURE) som følge af covid-19-udbruddet2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/559 af 23. april 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelsen af 
specifikke foranstaltninger til håndtering af covid-19-udbruddet3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. april 2020 med titlen "Reaktion på 
coronavirusset – Brug af hver en tilgængelig euro til at beskytte liv og levebrød på 
enhver tænkelig måde" (COM (2020)0143),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 
2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 
508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i 
medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres økonomier som reaktion på 
covid-19-udbruddet (investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset)4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. marts 2020 med titlen "En 

1 EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
2 EUT L 159 af 20.5.2020, s. 1.
3 EUT L 130 af 24.4.2020, s. 7.
4 EUT L 99 af 31.3.2020, s. 5.



PE653.836v01-00 4/11 PR\1207797DA.docx

DA

koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet" (COM(2020)0112),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. juni 2019 med titlen "Uddybning af 
Europas Økonomiske og Monetære Union: Status fire år efter de fem formænds rapport 
– Europa-Kommissionens bidrag til eurotopmødet den 21. juni 2019" 
(COM(2019)0279),

– der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 2015 med titlen "Completing 
Europe’s Economic and Monetary Union" (fuldførelse af Europas Økonomiske og 
Monetære Union),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. maj 2020 med titlen "Det europæiske 
semester 2020: Landespecifikke henstillinger" (COM(2020)0500),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om aktivering af den generelle undtagelse i 
stabilitets- og vækstpagten (COM(2020)0123) og Rådets efterfølgende afgørelse af 23. 
marts 2020,

– der henviser til Kommissionens forslag af 26. februar 2020 til Rådets afgørelse om 
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2020)0070), 

– der henviser til Kommissionens forslag af 22. november 2017 til Rådets afgørelse om 
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2017)0677) og 
Parlamentets holdning hertil af 19. april 20185,

– der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2019/1181 af 8. juli 2019 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2019 med titlen "Årlig 
strategi for bæredygtig vækst 2020" (COM(2019)0650),

– der henviser til forslag af 17. december 2019 til Kommissionens og Rådets fælles 
rapport om beskæftigelsen – Ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen om 
den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020 (COM(2019)0653),

– der henviser til Kommissionens henstilling af 17. december 2019 med henblik på 
Rådets henstilling om den økonomiske politik i euroområdet (COM(2019)0652),

– der henviser til Kommissionens rapport af 17. december 2019 med titlen "Rapport om 
varslingsmekanismen 2020" (COM(2019)0651),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. november 2019 om udkastene til 
budgetplaner for 2020: Overordnet vurdering (COM(2019)0900), 

– der henviser til de politiske retningslinjer for Europa-Kommissionen 2019-2024 - "En 
mere ambitiøs Union: Min dagsorden for Europa", som blev fremlagt af 
Kommissionens formand Ursula von der Leyen,

5 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0181.
6 EUT L 185 af 11.7.2019, s. 44.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. april 2017 med titlen "En europæisk 
søjle for sociale rettigheder" (COM(2017)0250),

– der henviser til Kommissionens meddelelse 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 Kommissionens forslag til Rådets henstilling af 13. marts 2018 om 
adgang til social beskyttelse for arbejdstagere og selvstændige (COM(2018)0132),

– der henviser til Kommissionens sociale investeringspakke fra 2013, som er nærmere 
beskrevet i dens meddelelse med titlen "Sociale investeringer i vækst og samhørighed, 
herunder gennem anvendelse af Den Europæiske Socialfond 2014-2020" 
(COM(2013)0083),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. april 2011 med titlen "En EU-ramme 
for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020" (COM(2011)0173) 
og til de efterfølgende gennemførelses- og evalueringsrapporter,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 3. oktober 2008 om aktiv integration af 
mennesker, som er udstødt fra arbejdsmarkedet7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 
2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner og om 
ophævelse af Rådets direktiv 2010/18/EU8,

– der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 26. april 2017 om 
status over henstillingen fra 2013 om "Investering i børn:  Hvordan man bryder den 
onde cirkel" (SWD(2017)0258),

– der henviser til Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene 
2016-2019 og den europæiske ligestillingspagt 2011-2020 og Rådets konklusioner 
herom af 7. marts 20119,

– der henviser til Barcelonamålene for børnepasning af 2002, der går ud på pr. 2010 at 
tilbyde børnepasningsmuligheder til mindst 90 % af børn mellem 3 år og den 
skolepligtige alder og til mindst 33 % af børn under tre år,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. oktober 2016 med titlen 
"Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år" 
(COM(2016)0646),

– der henviser til Kommissionens meddelelse 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),

7 EUT L 307 af 18.11.2008, s. 11.
8 EUT L 188 af 12.7.2019, s. 79.
9 EUT C 155 af 25.5.2011, s. 10.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse 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 Kommissionens meddelelse af 2. juni 2016 med titlen "En europæisk 
dagsorden for den kollaborative økonomi" (COM(2016)0356),

– der henviser til pakken om cirkulær økonomi (direktiv (EU) 2018/84910, 2018/85011, 
2018/85112 og 2018/85213),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2016 med titlen "Europa 
investerer igen – Status over investeringsplanen for Europa og videre tiltag" 
(COM(2016)0359),

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 16. februar 2012 med titlen "En dagsorden 
for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner" (COM(2012)0055),

– 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 10. oktober 2019 om beskæftigelses- og 
socialpolitikker i euroområdet14,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om det europæiske semester for 
samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i 
den årlige vækstundersøgelse 201915,

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2018 om uddannelse i den digitale 
tidsalder: udfordringer, muligheder og erfaringer til brug i forbindelse med 
udformningen af EU-politikker16,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2018 om muligheder for reintegration af 
arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj 
kvalitet17,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2017 om bekæmpelse af uligheder som 
et middel til at stimulere jobskabelse og vækst18,

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om mindsteindkomstpolitik som et 
redskab til bekæmpelse af fattigdom19,

10 EUT L 150 af 19.6.2018, s. 93.
11 EUT L 150 af 19.6.2018, s. 100.
12 EUT L 150 af 19.6.2018, s. 109.
13 EUT L 150 af 19.6.2018, s. 141.
14 Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0033.
15 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0202.
16 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0485.
17 EUT C 433 af 23.12.2019, s. 9.
18 EUT C 356 af 4.10.2018, s. 89.
19 EUT C 346 af 27.9.2018, s. 156.
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– der henviser til sin beslutning af 14. september 2017 om en ny dagsorden for 
færdigheder for Europa20,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale 
rettigheder21,

– der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om fattigdom: et kønsperspektiv22,

– der henviser til sin holdning 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 arbejde23,

– der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om EU-strategirammen for 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-202024,

– der henviser til OECD's og Europa-Kommissionens initiativ "State of Health in the EU" 
og den dermed forbundne rapport "Health at a glance: Europe 2018",

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2018 "Pension Adequacy Report: Current 
and future income adequacy in old age in the EU" (Rapport om tilstrækkelige pensioner: 
nuværende og fremtidige tilstrækkelige indkomster for ældre i EU), der blev 
offentliggjort den 26. april 2018,

– der henviser til Kommissionens rapport fra 2018 med titlen "Ageing Report: Economic 
and Budgetary Projections for the EU Member States (2016-2070)" af 28. maj 2018,

– der henviser til den reviderede europæiske socialpagt og Torinoprocessen, der blev 
indledt i 2014 og har til formål at styrke traktatsystemet for den europæiske socialpagt 
inden for Europarådet og forbindelsen til EU-retten,

– der henviser til sin beslutning af 8. marts 2011 om begrænsning af uligheder på 
sundhedsområdet i EU25,

– der henviser til de afsluttende bemærkninger fra FN's komité for rettigheder for 
personer med handicap fra september 2015 om Den Europæiske Unions indledende 
rapport til komitéen fra juni 2014,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om 
gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og 
kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (direktiv om ligebehandling)26 og til 
artikel 141 om princippet om lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi i 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (1992),

20 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 135.
21 EUT C 242 af 10.7.2018, s. 24.
22 OJ C 76, 28.2.2018, s. 93.
23 EUT C 35 af 31.1 2018, s. 157.
24 EUT C 366 af 27.10.2017, s. 117.
25 EUT C 199E af 7.7.2012, s. 25. 
26 EUT L 204 af 26.7.2006, s. 23.
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– der henviser til EU-strategien for unge 2019-2027, der er baseret på Rådets resolution af 
26. november 2018, og til Europa 2020-målet om at mindske antallet af unge, der 
forlader skolen for tidligt, til under 10 %,

– der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2017 fra april 2017 
med titlen "Ungdomsarbejdsløshed – har EU's politikker gjort en forskel?  En vurdering 
af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet",

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 af 17. april 2019 
om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (den europæiske lov om 
tilgængelighed)27,

– der henviser til Kommissionens europæiske økonomiske forårsprognose 2020,

– der henviser til undersøgelsen fra European Social Policy Network med titlen "In-work 
poverty in Europe: A study of national policies", der blev offentliggjort i maj 2019,

– der henviser til Rådets henstilling fra 2018 om adgang til social beskyttelse for 
arbejdstagere og selvstændige,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1152 af 20. juni 
2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union28

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-0000/2020),

A. der henviser til, at EU's BNP forventes at falde med omkring 7,5 % i 2020;

B. der henviser til, at covid-19-krisen er et symmetrisk chok, der berører alle 
medlemsstater, selv om virkningerne af krisen forventes at være uensartede;

C. der henviser til, at en effektiv europæisk økonomisk, social og sundhedsmæssig 
samordning med det europæiske semester i centrum er afgørende for at afbøde 
virkningerne af krisen;

D. der henviser til, at sociale investeringer er afgørende for at sikre bæredygtig udvikling 
og rummelige samfund; 

E. der henviser til, at sparepolitikker har resulteret i mindre beskyttende og 
underfinansierede social- og sundhedssystemer, hvilket har forværret pandemiens 
virkninger i visse medlemsstater;

F. der henviser til, at arbejdsløshedsprocenten i euroområdet forventes at stige fra 7,5 % i 
2019 til omkring 9,5 % i 2020 med betydelige forskelle mellem medlemsstaterne; 

G. der henviser til, at krisen vil få en betydelig indvirkning på de sociale vilkår, navnlig for 

27 EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70.
28 EUT L 186 af 11.7.2019, s. 105.
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sårbare grupper; 

H. der henviser til, at rimelige lønninger, stærke kollektive overenskomstforhandlinger og 
social beskyttelse kan reducere fattigdom blandt personer i arbejde, mindske uligheder 
og skabe efterspørgsel;

1. noterer sig Kommissionens landespecifikke henstillinger for 2020; udtrykker sin 
bekymring over, at medlemsstaterne i 2019 har gjort begrænsede eller ingen fremskridt i 
seks ud af 10 landespecifikke henstillinger;

2. er bekymret over covid-19-krisens ødelæggende sociale virkninger, navnlig for sårbare 
grupper; understreger, at kun en beslutsom og koordineret europæisk indsats vil 
kompensere for følgerne af den nuværende krise;

3. understreger, at stabilitets- og vækstpagten i den nuværende krise har vist sig at være 
utilstrækkelig, idet den ikke giver medlemsstaterne det finanspolitiske råderum, de har 
brug for til at absorbere ubalancer og afbøde de sociale konsekvenser, som gjorde det 
nødvendigt at aktivere undtagelsesklausulen; kræver, at sociale og økologiske mål 
tillægges samme retskraft som finanspolitisk konsolidering og finansiel stabilitet;

4. påpeger, at en sund og ansvarlig finanspolitik er vigtig, men at budgetstabilitet ikke bør 
være til skade for offentlige investeringer, navnlig inden for uddannelse, social- og 
sundhedssystemer;

5. glæder sig over EU's genopretningsplan med titlen Next Generation EU; opfordrer 
medlemsstaterne til at gøre brug af den generelle undtagelsesklausul og investere i 
mennesker og sociale velfærdssystemer; opfordrer til, at der udarbejdes specifikke 
sociale udviklingsplaner for at sikre mere effektive og stærkere velfærdsstater;

6. understreger betydningen af gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder; understreger, at EU's investeringsindsats gennem genopretningsplanen skal 
have en stærk social dimension for at fremme genopretningen;

7. glæder sig over Kommissionens SURE-forslag som en hasteforanstaltning i forbindelse 
med covid-19-krisen og opfordrer medlemsstaterne til hurtigt at nå til enighed om en 
hastig gennemførelse heraf;

8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at finansiel bistand kun ydes 
til virksomheder, der ikke er registreret i skattely;

9. opfordrer Kommissionen til at forbedre resultattavlen ved at integrere yderligere 
indikatorer og klare mål, der afspejler alle 20 principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, og udvikle obligatoriske sociale mål;

10. er bekymret over den stigende arbejdsløshed, som især vil påvirke unge og 
arbejdstagere i lavt kvalificerede stillinger og usikre ansættelsesforhold; opfordrer 
Kommissionen til at foreslå en permanent EU-arbejdsløshedsgenforsikringsordning og 
en mere effektiv og inklusiv ungdomsgaranti; opfordrer medlemsstaterne til at investere 
tilstrækkeligt i effektive aktive arbejdsmarkedspolitikker for at forebygge 
langtidsledighed;
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11. understreger, at en vellykket gennemførelse af EU's genopretningsplan kræver en 
passende social dialog og en effektiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte kapacitetsopbygning hos 
arbejdsmarkedets parter med henblik på at styrke den sociale dialog og kollektive 
overenskomstforhandlinger;

12. glæder sig over, at Kommissionen har foretaget anden fase af en høring af 
arbejdsmarkedets parter med hensyn til en EU-ramme for mindsteløn; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge en europæisk ramme for mindsteløn for at fjerne 
fattigdom blandt personer i arbejde ved at sikre en anstændig løn, der ligger over 
fattigdomsgrænsen, for alle arbejdstagere gennem kollektive overenskomster eller 
gennem national lovgivning; opfordrer til, at der på EU-plan sikres en anstændig 
alderspension for alle arbejdstagere;

13. opfordrer Kommissionen til at foreslå retlige instrumenter til at sikre anstændige 
arbejdsvilkår for alle arbejdstagere, styrke dækningen af de kollektive forhandlinger, 
forbyde kontrakter uden fast timetal, ophæve proformaselvstændighed, fastsætte strenge 
begrænsninger for praksis med hensyn til underentrepriser og forbedre de sociale 
beskyttelsesstandarder; opfordrer Kommissionen til at forelægge et EU-direktiv om 
anstændige arbejdsvilkår for platformarbejdere og ikkestandardmæssige arbejdstagere;

14. opfordrer til, at der indføres en dagsorden for telearbejde på EU-plan, herunder et 
forslag til retsakt for at sikre anstændige arbejdsvilkår, herunder overholdelse af 
arbejdstiden, orlov og retten til at være offline; 

15. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til et digitalt europæisk 
socialsikringsnummer;

16. er bekymret over den begrænsede sociale mobilitet mellem generationerne og den øgede 
indkomstulighed; understreger, at nationale skatte- og socialsikringssystemer skal 
udformes på en måde, der mindsker uligheder, fremmer retfærdighed og tilskynder til 
arbejdsmarkedsdeltagelse;

17. opfordrer Kommissionen til at forelægge en EU-børnegaranti i 2020, en 
rettighedsbaseret, omfattende og integreret strategi for bekæmpelse af fattigdom, en 
EU-ramme for nationale strategier for hjemløshed, til at foretage en sammenlignende 
undersøgelse af de forskellige mindsteindkomstordninger i medlemsstaterne og til at 
fremhæve eksempler på bedste praksis med henblik på at fremlægge en ramme i denne 
henseende;

18. glæder sig over Kommissionens hensigt om at indføre bindende 
gennemsigtighedsforanstaltninger for så vidt angår løn og opfordrer til, at de vedtages 
hurtigt for at undgå yderligere kønsbaserede uligheder; 

19. opfordrer til sikring af tilgængelig og prismæssigt overkommelig børnepasning og 
førskoleundervisning af høj kvalitet samt kort- og langtidspleje, herunder for ældre og 
personer med handicap; 

20. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en omfattende og langsigtet EU-
handicapstrategi for tiden efter 2020;
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21. opfordrer medlemsstaterne til at forbedre kvaliteten, tilgængeligheden og inklusionen i 
deres uddannelsessystemer og sikre grundlæggende færdigheder af høj kvalitet med 
skræddersyet støtte, navnlig for de mest marginaliserede grupper i samfundet;

22. opfordrer Kommissionen til at ajourføre dagsordenen for færdigheder i Europa for at 
opfylde kravene til færdigheder på EU's arbejdsmarked og i den økologiske og digitale 
omstilling; 

23. erklærer, at covid-19-pandemien har medført øgede sundheds- og sikkerhedsrisici for 
millioner af arbejdstagere; opfordrer Kommissionen til at forelægge en ny strategisk 
ramme for sundhed og sikkerhed, et direktiv om arbejdsrelateret stress og muskel- og 
knoglelidelser, et direktiv om mental trivsel på arbejdspladsen og en EU-strategi for 
mental sundhed; 

24. opfordrer til, at der oprettes en europæisk sundhedsunion, og opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre adgang til sundhedspleje af høj kvalitet, som er prismæssigt overkommelig 
for alle; 

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


