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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2021
(2021/2062(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktade av kommissionens meddelande Samordning av den ekonomiska politiken 
2021: få bukt med covid-19, stödja återhämtningen och modernisera ekonomin 
(COM(2021)0500),

– med beaktande av kommissionens vårpaket inom den europeiska planeringsterminen 
2021: omnibusrapport enligt artikel 126.3 (COM(2021)0529),

– med beaktande av den ekonomiska vårprognosen 2021, som offentliggjordes av 
kommissionen den 12 maj 20211,

– med beaktande av OECD:s Economic Outlook, volym 2021, utgåva 1: preliminär 
version2,

– med beaktande av det sociala åtagandet från Porto, som undertecknats av det 
portugisiska rådsordförandeskapet, parlamentets talman och företrädare för 
arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer3,

– med beaktande av Portodeklarationen, som godkänts av Europeiska rådet4,

– med beaktande av sin resolution om av den 10 juni om Europaparlamentets granskning 
av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och 
resiliensplanerna5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 september 2020 om den årliga 
strategin för hållbar tillväxt 2021 (COM(2020)0575),

– med beaktande av kommissionens gemensamma sysselsättningsrapport 2021, som 
antogs av rådet den 9 mars 20216,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för 
sociala rättigheter7,

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

1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/SV/ip_21_2351
2 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en
3 https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
4 https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
5 Antagna texter, P9_TA(2021)0288.
6 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
7 EUT C 242, 10.7.2018, s. 24.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2351
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en
https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/porto-social-commitment
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=9834
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– med beaktande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 maj 2020 EU vid ett vägskäl – 
bygga upp och bygga nytt för nästa generation (COM(2020)0456),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av 
den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens8 
(RRF-förordningen),

– med beaktande av Regionkommitténs rapport om tillämpningen av principerna om 
partnerskap och flernivåstyre i programplaneringen för sammanhållningspolitiken för 
2021–20279,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs årliga konferens om 
den europeiska planeringsterminen den 31 maj 202110,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs resolution från 
februari 2021 Det organiserade civila samhällets deltagande i arbetet med de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens – vad fungerar och vad fungerar inte?11,

– med beaktande av studien av den 23 mars 2021 från Europeiska fonden för förbättring 
av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) COVID-19: Implications for employment and 
working life12,

– med beaktande av Eurofounds europeiska undersökning om arbetsvillkor – 
översiktsrapport 2020,

– med beaktande av Eurofounds studie från april 2021 Living, working and Covid-19 
Mental health and trust down across EU13,

– med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 10/2021 
Jämställdhetsintegrering i EU:s budget: dags att gå från ord till handling14,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2021), och av följande skäl:

A. Krisen har haft en ojämn inverkan på olika sociala grupper, sektorer och regioner. De 
mest utsatta har drabbats hårdast.

B. Ojämlika samhällen skapar ett klimat av konkurrens, stress och desillusionering som 

8 EUT L 57, 18.2.2021, s. 17.
9 https://cor.europa.eu/sv/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf 
10 https://www.eesc.europa.eu/sv/agenda/our-events/events/european-semester-annual-conference-2021
11 https://www.eesc.europa.eu/sv/sections-other-bodies/other/ad-hoc-group-european-semester/civil-society-and-
recovery-and-resilience-plans
12 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-
working-life
13 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021
14 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_SV.pdf

https://cor.europa.eu/sv/engage/studies/Documents/Partnership_2021.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sv/agenda/our-events/events/european-semester-annual-conference-2021
https://www.eesc.europa.eu/sv/sections-other-bodies/other/ad-hoc-group-european-semester/civil-society-and-recovery-and-resilience-plans
https://www.eesc.europa.eu/sv/sections-other-bodies/other/ad-hoc-group-european-semester/civil-society-and-recovery-and-resilience-plans
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/living-working-and-covid-19-update-april-2021
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_SV.pdf
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leder till att alla i samhället, inte bara de som har det sämst ställt, drabbas av sämre 
välbefinnande.

C. Vid det sociala toppmötet i Porto den 7–8 maj 2021 erkände EU:s ledare den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter som en grundläggande av återhämtningen, och i 
Portoförklaringen underströk de sin beslutsamhet att fortsätta att stärka genomförandet 
på EU-nivå och nationell nivå.

D. Unga människor har erfarit den kraftigaste nedgången i sysselsättning15. Arbetstagare 
med otrygga anställningsvillkor har drabbats särskilt hårt av förlorade arbetstillfällen på 
grund av pandemin.

E. Permanenta system för korttidsarbete som kan aktiveras i en krissituation och som 
möjliggör strukturell anpassning av ekonomier och mänskliga resurser kommer att vara 
av avgörande betydelse.

F. När det gäller den sociala dimensionen av faciliteten för återhämtning och resiliens 
fastställs det i RRF-förordningen att det allmänna målet är att främja unionens 
ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning genom att mildra krisens sociala 
och ekonomiska konsekvenser, särskilt för kvinnor på grund av den ökande 
omsorgsbördan som är ojämnt fördelad mellan könen och på grund av deras deltagande 
på arbetsmarknaden som präglas av segregering och otrygga villkor, genom att bidra till 
genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och till uppåtgående 
social konvergens samt genom att främja skapandet av arbetstillfällen av hög kvalitet.

1. Europaparlamentet påminner om att unionen enligt fördragen ska verka för en hållbar 
utveckling i Europa som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, på 
en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala 
framsteg eftersträvas, på en hög miljöskyddsnivå och på förbättring av miljöns kvalitet, 
på främjande av vetenskapliga och tekniska framsteg, bekämpning av social 
utestängning och diskriminering samt främjande av social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan generationerna och skydd av 
barnets rättigheter. Parlamentet insisterar på att dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt i linje med FN:s mål för 
hållbar utveckling, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den gröna given 
samt stödja medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens.

2. Europaparlamentet betonar att den ekonomiska politiken inte kan analyseras ur ett rent 
makroekonomiskt perspektiv som är inriktat på traditionella indikatorer på tillväxt, 
skuldsättning, underskott och sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar på att den 
hållbara planeringsterminen måste bygga på en integrerad strategi som kombinerar 
ekonomisk politik, socialpolitik och miljöpolitik och som tillsammans tar itu med 
strukturella förändringar för sociala framsteg, hållbar utveckling och välbefinnande.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-ledarnas engagemang för genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter och för EU:s tre nya överordnade mål som ska 
uppnås senast 2030. Parlamentet varnar dock för att ambitionen fortfarande är 

15 https://www.eurofound.europa.eu/nb/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-
working-life

https://www.eurofound.europa.eu/nb/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publications/report/2021/covid-19-implications-for-employment-and-working-life
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otillräcklig.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra lärdom av denna kris och arbeta för 
att införa en annan arkitektur för hållbar styrning i EU. Parlamentet varnar för att fatta 
beslutet att sluta tillämpa den allmänna undantagsklausulen enbart utifrån en samlad 
bedömning av tillståndet i ekonomin som baseras på kvantitativa kriterier, där den 
ekonomiska aktiviteten i EU jämfört med före krisen är det viktigaste kvantitativa 
kriteriet. Parlamentet är bekymrat över att detta kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt sätt.

5. Europaparlamentet påminner om att överdriven och stelbent budgetdisciplin ledde till 
att hälso- och sjukvårdssystemen och de sociala systemen i många medlemsstater stod 
illa rustade för att hantera pandemin. Parlamentet betonar att det är viktigt att ta hänsyn 
till andra kriterier, särskilt sådana som beaktar behovet av hållbara offentliga, sociala 
och miljömässiga investeringar och den offentliga sektorns ekonomiska verksamhet och 
som förhindrar att de sociala framstegen mot genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet anser att det kanske inte 
räcker att bara nå den nivå på ekonomisk aktivitet som rådde före krisen för att befästa 
en hållbar återhämtning. Parlamentet anser att stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den allmänna undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att tillfälliga undantag eller olika behandling när det gäller 
landsspecifika situationer inte kommer att vara tillräckligt för att övervinna riskerna för 
ekonomisk stagnation, ökande ojämlikhet och sociala och territoriella skillnader.

6. Europaparlamentet påminner om att kommissionens ordförande har åtagit sig att sätta 
hållbarhet, social delaktighet och medborgarnas välbefinnande i centrum för EU:s 
ekonomiska strategi. Parlamentet beklagar att detta inte återspeglas i kommissionens 
analys. Parlamentet uppmanar kommissionen att integrera sociala och miljömässiga 
obalanser i sin analys inom ramen för planeringsterminen.

7. Europaparlamentet beklagar att kommissionen fortfarande föreslår åtgärder som kan 
äventyra de sociala trygghetssystemens tillräcklighet och hållbarhet i medlemsstaterna 
genom att fortsätta att främja reformer som syftar till att skifta beskattningen från arbete 
till miljön, särskilt mot bakgrund av allvarliga makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila skatter med andra från mer volatila källor. 
Parlamentet betonar att EU först bör konsolidera den lägsta bolagsskatten på 15 % för 
att undvika skattedumpning och säkerställa rättvisa för medelklassen och arbetande 
människor i EU.

8. Europaparlamentet framhåller att väl utformade system för beskattning av arbete är 
avgörande för att säkerställa höga standarder för arbetarskydd mot risker och sjukdom 
och för tillhandahållande av ålderspensioner. Parlamentet anser att skattesystemen bör 
inriktas på beskattning av höga inkomster och i synnerhet stora förmögenheter, 
tillgångar, kapitalinkomster och kapitalvinster, och förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen rättvisare, minska ojämlikheten och avsevärt 
öka intäkterna. Parlamentet betonar att dessa inkomster skulle kunna användas för att 
finansiera centrala prioriteringar och bidra till att hantera medlemsstaternas 
finanspolitiska utmaningar och bidra till de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, 
bland annat genom att stärka hälso- och sjukvårdssystemens och de sociala 
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trygghetssystemens täckning och tillräcklighet för alla och säkerställa deras långsiktiga 
finansiering.

9. Europaparlamentet betonar vikten av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
budgetplanering.

10. Europaparlamentet är bekymrat över den överskuldsättning som uppstår till följd av 
pandemin och över dess ekonomiska och sociala konsekvenser, och betonar att 
människor och små och medelstora företag måste skyddas från att fastna i 
överskuldsättning. När det gäller nödlidande lån anser parlamentet att det inte 
kreditförvärvare och kreditförvaltare som bör stödjas utan snarare europeiska små och 
medelstora företag, arbetstagare och det civila samhället.

EU:s ram för hållbar förvaltning av välmående 2022

11. Europaparlamentet anser att i samband med planerna för återhämtning och resiliens, 
snabbt stigande offentliga skuldnivåer och den kommande reformen av stabilitets- och 
tillväxtpakten har parlamentets förslag om antagande av en pakt för hållbart 
välbefinnande och sociala framsteg, som gör sociala och hållbara mål obligatoriska för 
att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, blivit mer relevanta än någonsin.

12. Europaparlamentet anser att denna pakt skulle kunna definiera de politiska målen för 
hållbar välfärd i en förbättrad finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s ekonomiska 
och finanspolitiska styrning skulle bidra till att dessa mål uppnås. Parlamentet påpekar 
att denna pakt skulle innehålla rättsligt bindande bestämmelser enligt ett omfattande 
övervakningsförfarande inom ramen för ett nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att paktens finanspolitiska komponenter bör omfatta 
en uppsättning bestämmelser som tydligt beaktar de kvalitativa aspekterna av 
finanspolitiken, belönar hållbara välgörande investeringar och reformer och därmed 
innehåller incitament för relaterade åtgärder på nationell nivå. Parlamentet påpekar att 
man i pakten för hållbart välbefinnande bör överväga att använda av finanspolitiska 
standarder i stället för finanspolitiska regler, anslå de offentliga utgifterna i syfte att 
uppnå hållbara och välmåendeinriktade politiska mål och fastställa en effektiv metod för 
att bedöma och säkerställa de offentliga finansernas hållbarhet över tid.

13. Europaparlamentet håller med de europeiska ledarna när det gäller EU:s ekonomiska 
och sociala styrning om behovet av en regelbunden utvärdering av framstegen mot de 
överordnade målen för 2030 och uppåtgående konvergens på högsta politiska nivå.

14. Europaparlamentet välkomnar de europeiska arbetsmarknadsparternas gemensamma 
förslag till en alternativ uppsättning indikatorer för att mäta ekonomiska, sociala och 
miljömässiga framsteg som komplement till BNP som välvärdsmått för hållbar tillväxt 
för alla.

Från skydd till skapande av hållbara arbetstillfällen av hög kvalitet: offentliga 
investeringars roll och omsorgsgiven 

15. Europaparlamentet konstaterar att alla EU-länder före utgången av 2022 förväntas ha 
nått tillbaka till den kvartalsvisa produktion de hade före krisen. För att återhämtningen 
ska bli hållbar signalerar parlamentet att arbetstillfällen av hög kvalitet absolut måste 
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skapas även för medel- och lågutbildade arbetstagare och särskilt för kvinnor, eftersom 
det har bevisats att de är avgörande för motståndskraften i våra samhällen och 
ekonomier.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att komma överens 
om ett mål för att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet med ett spårningssystem för 
offentliga investeringar på alla nivåer, inklusive ett särskilt avsnitt om gröna jobb, 
digitala jobb och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett system för högkvalitativa och 
gröna jobbskapande villkor för företag som får tillgång till offentliga medel.

17. Europaparlamentet betonar att om EU vill leda en global hållbar återhämtning måste 
miljontals välbetalda jobb skapas, även för medel- och lågutbildade arbetstagare, så att 
alla har möjlighet att bidra till det gemensamma europeiska projektet. Parlamentet 
insisterar på att det behövs mer investeringar i forskning, innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

Synergier mellan planeringsterminen och de nationella programmen för återhämtning och 
resiliens

18. Europaparlamentet förvarnar om att endast landsspecifika rekommendationer som 
bidrar till de sociala mål som fastställs i RRF-förordningen kan beaktas i de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens, och att de landsspecifika rekommendationerna i 
samband med dessa planer måste tolkas på ett sätt som bidrar till uppnåendet av 
RRF-förordningens sociala mål. Parlamentet kräver en översyn av de landsspecifika 
rekommendationerna för att säkerställa samstämmighet mellan dem och de allmänna 
och specifika målen i RRF-förordningen.

19. Europaparlamentet påpekar att enligt RRF-förordningen måste jämställdhet integreras i 
utarbetandet och genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att jämställdhetsrapportering och jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala investeringar. Parlamentet anser att jämställdhet 
förtjänar sin egen integreringsmetod i RRF, och påminner om att Europeiska 
jämställdhetsinstitutet (EIGE) har utvecklat en lämplig metod.

°

° °

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

En annan framtid är möjlig. Det är nu dags att se längre än bara BNP.

Covid-19-pandemin lär ebba ut men dess efterdyningar är här för att stanna. Vi kan inte heller 
utesluta att nya pandemier uppstår så länge vi inte tar itu med deras bakomliggande orsaker. 
Dessutom måste vi bygga motståndskraftiga samhällen och hälso- och sjukvårdssystem för att 
hantera framtida pandemier på ett effektivare och rättvisare och på ett sätt som är mindre 
skadligt för våra ekonomier och medborgare än fallet varit för covid-19.

Pandemin har skickat chockvågor utan motstycke genom våra ekonomiska och sociala 
strukturer och har avslöjat stora brister och skapat nya risker, särskilt för den framtida 
finansiella stabiliteten och för den sociala strukturen. En olämplig makroekonomisk styrning 
efter krisen skulle lätt kunna få de europeiska ekonomierna att fastna i en ihållande låg tillväxt 
och hög arbetslöshet, med en ny risk för sekulär stagnation eller till och med nedgång, liksom 
för ökande ojämlikhet och demokratiskt missnöje, som påverkar EU:s framtid. 

Rätt ekonomisk politik och styrning är avgörande för att omvandla Europa till en kontinent 
som bryr sig om ett hållbart välbefinnande för alla, och detta innebär en stor utmaning och 
djupgående förändringar, särskilt nu när vi går in i en ny finanspolitisk era över hela världen.

På makronivå av ekonomisk styrning och politik kräver detta en ny politisk kompass och ett 
nytt sätt att mäta ekonomiska framgångar, respekterade institutioner i hela världen visar att en 
annan strategi än BNP är möjlig. 

EU, dess institutioner och medlemsstater måste gå vidare in i ett nytt politiskt beslutsfattande, 
en annan uppsättning politiska mål som går utöver BNP-tillväxt och som genomför en 
förbättrad finanspolitik och ekonomisk politik för att göra ett hållbart välbefinnande för alla 
en verklighet för alla européer. EU måste komplettera miljöindikatorerna och de ekonomiska 
och sociala indikatorerna, som tar hänsyn till de sociala effekterna av ekonomisk politik och 
ekonomisk styrning. 

Därför är det nödvändigt att fundera över följande:
– Omvandla stabilitets- och tillväxtpakten till en europeisk pakt för hållbart välbefinnande. 
– Överväga att anta finanspolitiska standarder i stället för finanspolitiska regler.
– Skydda investeringar i hållbart välbefinnande genom införande av en gyllene regel.
– Inrätta en meningsfull finanspolitisk kapacitet för EU för att stabilisera ekonomierna i 
euroområdet.
– Fortsätta att höja gränserna för EU:s budget för att göra den till en stark drivkraft för 
övergången till ett hållbart välbefinnande för alla.
– Inrätta en europeisk statsfond.
– Säkerställa större överensstämmelse mellan målen om hållbart välbefinnande och 
penningpolitiken.
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Dessa huvudmål, en hållbar styrning av välståndet i EU, kräver en annan ram. Den europeiska 
planeringsterminens nuvarande cykel måste ändras för att bidra till dessa nya sociala mål, den 
sociala dimension som Porto-toppmötet återigen har lyft fram. En ny modell för framsteg 
måste fastställas för en annan framtid, social rättvisa, med ett starkare, mer motståndskraftigt, 
mer demokratiskt och enat Europa.


