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Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2011 om den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken1, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28–29 juni 2012, 

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 136 

jämförd med artikel 121.2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1175/2011 av den 

16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av 

övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den 

ekonomiska politiken2, 

– med beaktande av rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på 

medlemsstaternas budgetramverk3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1174/2011 av den 

16 november 2011 om verkställighetsåtgärder för att korrigera alltför stora 

makroekonomiska obalanser i euroområdet4, 

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1177/2011 av den 8 november 2011 om 

ändring av förordning (EG) nr 1467/97 om påskyndande och förtydligande av 

tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1176/2011 av den 

16 november 2011 om förebyggande och korrigering av makroekonomiska obalanser6, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1173/2011 av den 

16 november 2011 om effektiv övervakning av de offentliga finanserna i euroområdet7, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om resultattavlan för 
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övervakningen av makroekonomiska obalanser: den planerade första utformningen1, 

– med beaktande av bilaga I till Europeiska rådets slutsatser av den 24–25 mars 2011, med 

titeln ”euro plus-pakten: starkare samordning av den ekonomiska politiken för 

konkurrenskraft och konvergens”2, 

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 23 november 2011 om årlig 

tillväxtöversikt 2012 (COM(2011)0815), 

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2012 om bidraget till den årliga 

tillväxtöversikten 20123, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om genomförande av de 

allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken för de medlemsstater som har euron 

som valuta4, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Österrikes nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Österrikes 

stabilitetsprogram för 2011–20165, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Belgiens nationella 

reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Belgiens 

stabilitetsprogram för 2012–20156, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Bulgariens nationella 

reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Bulgariens 

konvergensprogram för 2012–20157, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Cyperns nationella 

reformprogram 2012 om Cyperns nationella reformprogram för 2012 och om avgivande 

av rådets yttrande om Cyperns stabilitetsprogram 2012–20158, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Tjeckiens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Tjeckiens konvergensprogram för 2012–20159, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Danmarks nationella 

reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Danmarks konvergensprogram för 2012–201510, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Estlands nationella 
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reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Estlands stabilitetsprogram för 2012–20151, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Finlands nationella 

reformprogram 2012 och till rådets yttrande om Finlands uppdaterade stabilitetsprogram 

för 2012–20152, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Frankrikes nationella 

reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Frankrikes stabilitetsprogram för 

2012-20163, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Tysklands nationella 

reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Tysklands stabilitetsprogram för 2012–

20164, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Greklands nationella 

reformprogram 20125, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Ungerns nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Ungerns konvergensprogram för 2012–20156, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Irlands nationella 

reformprogram 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Irlands stabilitetsprogram 

för 2012–20157,  

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Italiens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Italiens stabilitetsprogram för 2012–20158, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Lettlands nationella 

reformprogram 2012 och till rådets yttrande om Lettlands konvergensprogram för 2012–

20159, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Litauens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Litauens konvergensprogram för 2012–201510, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Luxemburgs nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Luxemburgs 
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stabilitetsprogram för 2012–20151, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Maltas nationella 

reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram för 2012–

20152, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om 

Nederländernas nationella reformprogram för 2012 och rådets yttrande om 

Nederländernas stabilitetsprogram för 2012–20153, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Polens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Polens konvergensprogram för 2012–20154, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Portugals nationella 

reformprogram för 2012 och rådets yttrande om Portugals stabilitetsprogram för 2012–

20165, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Rumäniens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Rumäniens 

konvergensprogram för 2012-20156, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Slovakiens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Slovakiens 

stabilitetsprogram för 2012–20157, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Sloveniens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om Sloveniens 

stabilitetsprogram för 2012–20158, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Spaniens nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Spaniens stabilitetsprogram för 2012–20159, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Sveriges nationella 

reformprogram för 2012 och om avgivande av rådets yttrande om 

Sveriges konvergensprogram för 2012–201510, 

– med beaktande av rådets rekommendation av den 10 juli 2012 om Förenade kungarikets 

nationella reformprogram 2012 och till rådets yttrande om Förenade kungarikets 
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konvergensprogram för 2012–20171, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 om översynen av den inre 

marknaden: De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt2, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre 

marknad för konsumenter och medborgare3, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och 

yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, budgetutskottet, utskottet 

för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för konstitutionella frågor och 

utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-

0312/2012), och av följande skäl: 

A. De ekonomiska, sociala och finansiella kriserna samt statsskuldkrisen har ännu inte ebbat 

ut. 

B. Den nuvarande ekonomiska situationen har visat att det behövs en bättre samordning 

mellan medlemsstaternas makroekonomiska politik och budgetpolitik för att få till stånd 

en mer integrerad och balanserad ekonomisk union. 

C. Den ekonomiska situationen är osäker och under 2010 åtog medlemsstaterna sig att 

uppfylla Europa 2020-målen om att utveckla en smart och hållbar EU-ekonomi för alla. 

EU kommer emellertid inte att uppnå Europa 2020-målen inom den fastställda tidsfristen, 

eftersom de kombinerade nationella målen är för lågt satta och de åtgärder som vidtagits 

inte har lett till några påtagliga framsteg – och detta gäller nästan alla mål, men särskilt 

de mål som rör energieffektivitet, sysselsättning, fattigdomsminskning samt forskning 

och utveckling. 

D. Ramen för den europeiska planeringsterminen kodifierades slutligen i förordning (EU) 

nr 1175/2011 av den 16 november 2011 (Wortmann-Kools betänkande), och utgör en av 

de viktigaste hörnstenarna i lagstiftningspaketet för ekonomisk styrning, vilket spelar en 

grundläggande roll för att leda unionen under de ytterligare stegen mot att fullborda den 

ekonomiska och monetära unionen (EMU). 

E. Krisen och ökningen av konkurrenskraftklyftorna sedan euron infördes har visat att det 

behövs en bättre samordning av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken 

och förbättrade budgetrutiner. 

F. Detta är första gången som den europeiska planeringsterminen genomförs fullt ut, och 

man måste dra de nödvändiga lärdomarna därav för att dess fulla potential ska kunna nås. 

G. Europeiska rådet är starkt engagerat för en mobilisering på alla förvaltningsnivåer i EU 

av alla åtgärder, instrument och politiska insatser för att stimulera en smart, hållbar, 

resurssnål och sysselsättningsskapande tillväxt för alla genom att anta ”tillväxt- och 
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sysselsättningspakten”. 

H. I Europeiska rådets slutsatser av den 30 januari 2012 anges följande: ”För att tillväxten 

och sysselsättningen på nytt ska öka måste vi följa en konsekvent och brett baserad 

strategi som kombinerar smart budgetkonsolidering där investeringar i framtida tillväxt 

upprätthålls, en sund makroekonomisk politik och en aktiv sysselsättningsstrategi 

samtidigt som den sociala sammanhållningen bevaras”. EU bör hjälpa medlemsstaterna 

att skapa en dynamisk omgivning för ekonomisk tillväxt och välstånd genom en hållbar 

politik. 

I. I sin resolution av den 15 februari 2012 om sysselsättning och sociala aspekter i den 

årliga tillväxtöversikten 20121 rekommenderade Europaparlamentet rådet att inbegripa 

följande prioriteringar i sina riktlinjer för den europeiska planeringsterminen 2012: Att 

säkerställa överensstämmelse med och öka ambitionen att nå Europa 2020-målen, att 

stödja skapandet av hållbara arbetstillfällen med investeringar och skattereformer, att 

förbättra kvaliteten på sysselsättningen och villkoren för ett ökat deltagande i arbetslivet, 

att åtgärda ungdomsarbetslösheten, att åtgärda fattigdom och social utestängning med 

tonvikt på grupper som saknar eller har begränsade kontakter med arbetsmarknaden och 

att stärka den demokratiska legitimiteten och ansvarigheten samt det demokratiska 

egenansvaret. 

J. Den europeiska planeringsterminen har fått ökad betydelse och omfattar nu ett flertal 

dokument eller deldokument som ska läggas fram av medlemsstaterna (nationella 

reformprogram, stabilitets- och konvergensprogram, nationella sociala rapporter och 

nationella sysselsättningsplaner, och dessa dokument måste behandla ett allt större antal 

mål. Dokumenten är så många och överlappar varandra på ett sådant sätt att det skadar 

insynen i och samstämdheten med den europeiska planeringsterminen. Det råder stora 

skillnader vad gäller både kvaliteten på de dokument som medlemsstaterna lägger fram 

och intressenternas och de nationella parlamentens delaktighet i utarbetandet av 

dokumenten. 

K. Mellan 2008 och mitten av 2012 ökade arbetslösheten i EU–27 från cirka 7 procent till 

10,4 procent, vilket motsvarar cirka 25 miljoner arbetslösa personer. 

L. I hela EU är i genomsnitt mer än en av fem ungdomar arbetslösa (22 procent) och i vissa 

medlemsstater är arbetslösheten bland unga mer än 50 procent. 

M. 8,3 miljoner européer under 25 år varken arbetar eller studerar och denna siffra fortsätter 

att stiga. 

N. Mer än 115 miljoner människor riskerar social utestängning i EU–27 på grund av att de 

löper allt större risk att drabbas av fattigdom, lever i svår materiell fattigdom eller lever i 

hushåll med mycket låg eller ingen arbetsintensitet. 

O. Den inre marknaden behövs mer än någonsin såsom ett medel för att återuppliva den 

europeiska ekonomin, genom att tillhandahålla ett konkret svar på krisen och som ett 

instrument för att främja konkurrenskraft och bevara social välfärd. 

1. Europaparlamentet välkomnar rådets landsspecifika rekommendationer för euroområdet. 
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På grund av genomförandet av det nya lagstiftningspaketet för ekonomisk styrning är 

detta första gången som dessa rekommendationer innehåller ett makroekonomiskt 

scenario för euroområdet som helhet och rekommendationerna är mer detaljerade än 

tidigare. Parlamentet anser att rekommendationerna ännu inte har nått sin fulla potential. 

2. Europaparlamentet påpekar att den europeiska planeringsterminen är den korrekta ram 

som kan garantera en effektiv ekonomisk styrning av euroområdets medlemsstater som är 

sammanbundna av ett gemensamt ansvar, och att den sammanför den multilaterala 

övervakningen av budgetpolitiken och den makroekonomiska politiken och 

genomförandet av den europeiska strategin för tillväxt och arbetstillfällen såsom den 

kommer till uttryck i Europa 2020-strategin. 

3. Europaparlamentet noterar oroat att i många medlemsstater var de nationella parlamenten, 

arbetsmarknadens parter och civilsamhället inte involverade i processen med den 

europeiska planeringsterminen. Kommissionen uppmanas därför enträget att se till att 

processen ges mer demokratisk legitimitet genom att involvera de nationella parlamenten, 

arbetsmarknadens parter och civilsamhället. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att avstå från angreppssättet ”en storlek 

passar alla” när det gäller rekommendationerna till medlemsstaterna, och se till att dessa 

rekommendationer görs med beaktande av de specifika behoven i varje berörd 

medlemsstat. 

5. Europaparlamentet påminner om att den europeiska planeringsterminen medger en 

nödvändig övervakning och samordning i förväg inom euroområdet, både via utbytet av 

förslag till budgetplaner och diskussioner i förväg om alla planerade större reformer av 

den ekonomiska politiken, vilket gör det möjligt att minska eller eliminera de eventuella 

negativa spridningseffekter som kan uppstå genom nationella åtgärder på andra länder 

eller på euroområdet i sin helhet. 

6. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som har föreslagits och anser att de är 

nödvändiga steg som måste tas för att uppnå sunda och hållbara offentliga finanser, 

minimera markoekonomiska obalanser och få fart på konkurrenskraften, vilket kommer 

att leda till högre tillväxt och förbättrad sysselsättning. Parlamentet betonar att det krävs 

samstämdhet inom och mellan de olika medlemsstaternas rekommendationer för en bättre 

användning av den makroekonomiska resultattavlan och för att hänsyn ska tas till de 

negativa spridningseffekterna av de enskilda medlemsstaternas ekonomiska politik.  

7. Europaparlamentet noterar att kommissionen insisterar på att tillväxtfrämjande och 

konkurrensstärkande strukturreformer måste genomföras för Europa, så att krisen kan 

bemästras och Europa återta sin framträdande roll i världsekonomin. Parlamentet stöder 

helhjärtat kommissionens ansträngningar att korrigera de makroekonomiska obalanserna i 

euroområdet. Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera detta arbete. 

8. Europaparlamentet ser fram mot kommissionens särskilda studie om sambanden mellan 

under- och överskott inom euroområdet, vilken enligt planerna ska läggas fram hösten 

2012. 

9. Europaparlamentet välkomnar att betoningen ligger på program som avser 

resurseffektivitet. Sådana program har en betydande sysselsättningspotential samtidigt 

som de gynnar miljön, skapar hållbara arbetstillfällen och ger en tydlig avkastning på 



investeringar för såväl de offentliga som de privata finanserna. 

10. Europaparlamentet noterar att de flesta strukturreformerna koncentreras till ett begränsat 

antal områden, t.ex. arbetsmarknaden (inklusive lönebildning), skattesystemet, 

banksektorn, pensionssystemet, tjänstesektorn (genom eliminering av omotiverade 

restriktioner för reglerade verksamheter och yrken), avreglering av vissa näringsgrenar, 

förbättrad effektivitet och kvalitet i de offentliga utgifterna, undvikande av onödiga nivåer 

i den offentliga administrationen, kamp mot skatteflykt samt reformering av bostadslåne- 

och fastighetsmarknaderna. Parlamentet inser att det fortfarande är lång väg att gå, och 

anser att en riktig grund måste inrättas, och att det fortfarande finns utrymme för 

förbättringar. 

11. Europaparlamentet finner det oroväckande att medlemsstater som omfattas av program 

för finansiellt stöd inte har fått rekommendationer rörande Europa 2020-målen, och 

uppmanar kommissionen att bedöma hur det ekonomiska anpassningsprogrammet kan 

komma att påverka framstegen mot de överordnade målen för Europa 2020-strategin och 

att föreslå ändringar för att se till att anpassningsprogrammet överensstämmer med 

Europa 2020-målen. 

12. Europaparlamentet stöder kommissionens betoning på arbetsmarknadsreformer för att 

förbättra euroområdets konkurrenskraft. Parlamentet anser att löneökningar bör motsvara 

produktivitetstillväxten. Parlamentet insisterar också, liksom kommissionen, på vikten av 

pensionssystemens långsiktiga hållbarhet.  

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara tydligare, noggrannare och 

konsekventare i sina rekommendationer och att fortsätta övervaka genomförandet av 

tidigare rekommendationer, inklusive en detaljerad förklaring och utvärdering, när man 

anser att ett land endast delvis har följt rekommendationerna, och att ta full hänsyn till de 

olika ekonomiska och sociala förutsättningarna i varje medlemsstat. Kommissionen bör 

ge medlemsstaterna rekommendationer om hur de ska minimera de negativa 

spridningseffekterna av sin interna politik och underlätta andra medlemsstaters 

efterlevnad. 

14. Europaparlamentet noterar att kommissionen i detta års landsspecifika rekommendationer 

uppmanar ett antal medlemsstater att omstrukturera sina nationella system för 

lönebildning och/eller att sänka de nationella lönenivåerna. Parlamentet betonar att 

arbetsmarknadsparternas självständighet är en grundpelare för varje väl fungerande 

arbetsmarknad och bör beaktas. 

15. Europaparlamentet upprepar att kommissionen befinner sig i en unik position för att 

utveckla en verkligt detaljerad europeisk makroekonomisk plan som kan få fart på tillväxt 

och sysselsättning och uppmanar med eftertryck kommissionen att tillåta anpassningar av 

specifika rekommendationer när dessa visar sig otillräckliga för att nå de definierade 

målen. Parlamentet anser att kommissionen för genomförandet av en sådan plan bör 

föreslå att EU:s medel används så effektivt som möjligt och att kommissionen bör 

undersöka sätt att anpassa dem till de behov som EU för närvarande har, något som 

kräver tillräcklig finansiering. 

16. Med syftet att effektivisera processen understryker Europaparlamentet behovet av att 

bättre samordna tidpunkterna för offentliggörandena av den årliga tillväxtöversikten (som 

gäller hela EU 27) och rapporten om varningsmekanismen, som infördes genom 



sexpacket (vilken endast gäller vissa medlemsstater). 

17. Europaparlamentet understryker att den årliga tillväxtöversikten baserar sig på den 

prognos som kommissionen gör under hösten. Därför betonar parlamentet att man måste 

ta hänsyn till eventuella prognosfel, eftersom de kan få konsekvenser för vilka 

budgetanpassningar som medlemsstaterna uppmanas genomföra. 

18. Europaparlamentet påpekar att strukturreformer kan bära frukt endast på lång sikt och att 

de inte ensamma kan hejda den recessionsspiral som EU för närvarande är fången i. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbegripa Europa 2020-strategin i den 

europeiska planeringsterminen och att se till att den på ett bättre sätt återspeglas i de 

landsspecifika rekommendationerna, såsom politiska åtgärder för att tackla 

ungdomsarbetslösheten och bekämpa fattigdomen. Parlamentet noterar att det i många 

länder görs små eller inga framsteg när det gäller att nå Europa 2020-strategins sociala 

mål och miljömål, och att EU som helhet därför inte är på rätt spår när det gäller att uppnå 

Europa 2020-målen. 

20. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ av den 27 juni 2012 till att 

intensifiera kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande. Parlamentet 

understryker att ökade insatser inom detta område – på nationell nivå och EU-nivå, 

liksom i relation till tredjeländer – bör vara ett avgörande element i de program som syftar 

till att konsolidera de offentliga finanserna. Parlamentet vill att den höjda ambitionsnivå 

som tillkännages i initiativet omsätts till fullo i framtida lagstiftningsförslag och 

återspeglas tydligt i det pågående arbetet inom den europeiska planeringsterminen. 

21. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att strikt följa bestämmelserna 

i stabilitets- och tillväxtpakten, modifierad genom ”sexpacket”, genom att tillämpa en 

differentierad tillväxtvänlig budgetkonsolidering som tar hänsyn till de särskilda 

förhållandena i respektive land och att göra de offentliga finanserna motståndskraftigare 

och se till att Europas ekonomi blir hållbarare samt att minska pressen från banksektorn.  

Parlamentet är fast övertygat om att budgetdisciplinens och de finanspolitiska 

institutionernas hållbarhet måste förstärkas, både på nationell nivå och nivåerna därunder, 

och att de offentliga utgifterna bör byta inriktning mot långsiktiga investeringar, vilket 

kommer att främja en hållbar tillväxt. Medlemsstaterna uppmanas att undvika oönskade 

negativa spridningseffekter genom att underlätta andra medlemsstaters efterlevnad, 

särskilt genom att vid utarbetandet av sin egen politik ta vederbörlig hänsyn till de 

rekommendationer som andra medlemsstater har fått. 

22. Europaparlamentet välkomnar att förfarandet vid alltför stora underskott har kunnat 

avslutas för flera medlemsstater. Parlamentet hoppas att ännu fler förfaranden kan 

avslutas inom en nära framtid. Alla politiska ledare uppmanas med eftertryck att fortsätta 

dessa ansträngningar och att hålla fast vid sina utfästelser samtidigt som de tar 

vederbörlig hänsyn till det makroekonomiska läget. 

23. Europaparlamentet inser vilka synnerligen krävande ansträngningar som har begärts av 

alla Europas medborgare under senare år. 

24. Europaparlamentet uppmanar alla involverade parter att snabbt godkänna ”två-packet” 

som kompletterar den nuvarande lagstiftningen som har antagits genom 

medbeslutandeförfarandet. 



25. Europaparlamentet begär att de parter som deltagit i rådets beslut inte ifrågasätter dessa 

beslut strax efter att de antagits. 

26. Europaparlamentet lovordar den ekonomiska dialog som hittills hållits mellan 

Europaparlamentet och nationella företrädare. Parlamentet betonar betydelsen av denna 

dialog för att uppnå en fullständigt operativ ram för den europeiska planeringsterminen 

och att uppnå det mått av demokratiskt ansvarstagande som krävs med avseende på alla 

involverade parter. Parlamentet upprepar sitt åtagande att genomföra ytterligare dialoger 

som måste bli ett viktigt inslag i den intensifierade Europaomfattande debatten om 

ekonomiska och sociala prioriteringar och instrument. Parlamentet anser att ekonomiska 

dialoger är en milstolpe på vägen mot förbättrad demokratisk redovisningsskyldighet 

avseende övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken inom EMU. 

27. Europaparlamentet konstaterar bekymrat att Europaparlamentet konsekvent har 

marginaliserats i samband med de viktiga ekonomiska beslut som fattats till följd av 

krisen, och anser att parlamentet måste involveras för att stärka legitimiteten för beslut 

som berör alla medborgare. 

28. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att stärka den europeiska 

planeringsterminens legitimitet och att reda ut de kvarstående juridiska tveksamheter som 

skulle kunna ge upphov till institutionella konflikter i framtiden, inbegripet dubblering 

och överlappning av befogenheter och ansvar samt brist på klarhet och ökad komplexitet 

för EU:s institutionella ramar. 

29. Europaparlamentet beklagar att den parlamentariska kontrollen endast spelar en mindre 

roll i processen och betonar att den europeiska planeringsterminen inte på något sätt får 

underminera Europaparlamentets och de nationella parlamentens befogenheter. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om de framsteg som görs i 

fråga om den uppmaning som parlamentet framförde till kommissionen i sin resolution av 

den 1 december 2011 om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den 

ekonomiska politiken, om att ”be civilsamhället och arbetsmarknadens parter bidra med 

en årlig skuggrapport om hur det har gått i medlemsstaterna med de överordnade målen 

och vidtagandet av de åtgärder som föreslås i de nationella reformprogrammen”. 

31. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att komma överens om konkreta 

åtgärder för att förbättra deltagandet och inblandningen av arbetsmarknadens parter, icke-

statliga organisationer och lokala myndigheter i utarbetandet och genomförandet av 

hållbar politik inom ramen för den europeiska planeringsterminen, både på nationell nivå 

och på EU-nivå. Det cypriotiska ordförandeskapet har glädjande nog fastställt denna 

utmaning som en av sina prioriteringar. 

32. Europaparlamentet understryker att eurogruppens arbetsmetoder måste förstärkas så att 

dess allmänna redovisningsskyldighet gentemot Europaparlamentet förstärks. Parlamentet 

anser vidare att man måste gå mot ett starkare unionsbaserat angreppssätt. 

33. Europaparlamentet anser att den ekonomiska dialogen bör utvidgas enligt modellen för 

den monetära dialogen med ECB, så att den omfattar regelbundna diskussioner mellan 

Europaparlamentet, kommissionen och Ecofinrådets ordförande om utarbetandet och 

uppföljningen av den årliga tillväxtöversikten och de landsspecifika rekommendationerna. 



34. Europaparlamentet upprepar att det är nödvändigt att parlamentet blir involverat i 

samordningen av den ekonomiska politiken, eftersom Europaparlamentet är den enda 

överstatliga EU-institutionen som har den legitimitet som följer av att vara folkvald. 

35. Europaparlamentet påpekar att parlamentet måste erkännas som det europeiska 

demokratiska forum som ska göra en övergripande utvärdering när den europeiska 

planeringsterminen löper ut. Parlamentet anser att, som ett tecken på detta erkännande, 

bör företrädare för EU-institutionerna och de ekonomiska organ som är involverade i 

processen lämna information till Europaparlamentets ledamöter när detta begärs. 

36. Europaparlamentet upprepar sin allvarliga uppmaning till åtgärder för att förbättra det 

finansiella systemets stabilitet inom euroområdet, att främja skapandet av en verklig 

ekonomisk och monetär union som bygger på fördjupad demokratisk legitimitet och 

redovisningsskyldighet, och att genomföra Europa 2020-strategin. Parlamentet påminner 

om att sådana åtgärder behövs för att återvinna stabiliteten globalt, eftersom unionen är en 

av de avgörande globala aktörerna. Alla politiska ledare uppmanas enträget att vidta de 

åtgärder som krävs för att nå detta mål. 

37. Europaparlamentet påminner om att kommissionens rekommendationer är ett bidrag till 

Europeiska rådets vårmöte. 

38. Europaparlamentet påminner om att eventuella beslut i rådet att inte följa kommissionens 

rekommendationer måste förklaras ordentligt och åtföljas av en utförlig motivering. 

Parlamentet välkomnar principen ”följ eller förklara”, som infördes genom ”sexpacket”, 

avseende de landsspecifika rekommendationerna. En sådan bestämmelse kommer att 

förbättra transparensen i och tillsynen över den europeiska planeringsterminen. 

39. Kommissionen bör med utgångspunkt i den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken (kodifierad genom förordning (EG) nr 1466/97) 

lägga fram en ramförordning som anger den roll (med tidsramar) som medlemsstaterna 

och EU-institutionerna spelar under de olika stegen i planeringscykeln. 

Sektorsbidrag till den europeiska planeringsterminen 2012 

Sysselsättnings- och socialpolitik 

40. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande ”Att skapa förutsättningar för 

en återhämtning med ökad sysselsättning” (COM(2012)0173) och tillhörande 

arbetsdokument, och uppmanar kommissionen att göra utnyttjandet av den jobbskapande 

potentialen inom den gröna ekonomin, hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen 

samt IKT-sektorn till centrala prioriteringar i den årliga tillväxtöversikten 2013. 

41. Europaparlamentet beklagar att de flesta medlemsstaterna inte lade fram någon nationell 

sysselsättningsplan inom ramen för sina nationella reformprogram för 2012, trots det 

politiska åtagande de gjorde vid Europeiska rådets vårmöte 2012 och kommissionens 

vägledning i sysselsättningspaketet. Det är beklagligt att kommissionen inte har gjort 

detta till ett åtagande som måste respekteras av medlemsstaterna, och parlamentet 

uppmanar bestämt kommissionen att uppmana medlemsstaterna att lägga fram sina 

nationella sysselsättningsplaner så snart som möjligt. De nationella 

sysselsättningsplanerna bör inbegripa omfattande åtgärder för att skapa arbetstillfällen 

och miljövänlig sysselsättning, en koppling mellan sysselsättningspolitiken och 



finansieringsinstrumenten, arbetsmarknadsreformer, en tydlig tidsplan för att införa den 

fleråriga reformagendan under de kommande 12 månaderna och uppgift om både de 

områden och de regioner som har brist på eller ett överskott av specialister. 

Kommissionen uppmanas att följa upp sin plan om ett system för 

arbetsmarknadsövervakning som grundar sig på objektiva uppgifter och om ett 

individuellt spårningssystem för länder som inte följer de landsspecifika 

rekommendationerna. 

42. Europaparlamentet föreslår att kommissionen ser över utarbetandet av de nationella 

sysselsättningsplanerna. 

43. Europaparlamentet påpekar att företag i den sociala ekonomin utgör en del av den 

europeiska sociala modellen och den inre marknaden och därför förtjänar ett starkt 

erkännande och stöd, och deras särskilda egenskaper bör tas i beaktande i utformningen 

av den europeiska politiken. Parlamentet uppmanar än en gång kommissionen att utarbeta 

en ram för den sociala ekonomin, varvid dess beståndsdelar bör beaktas och både 

medlemsstaterna och intressenterna bör engageras för att uppmuntra utbyte av bästa 

praxis, eftersom det är en viktig del av den europeiska sociala modellen och den inre 

marknaden. 

44. Europaparlamentet framhåller vikten av att säkra en bättre social sammanhållning, varvid 

man inte får bortse från vikten av att företag samarbetar för att uppnå detta, vilket skulle 

kunna uppmuntras inte minst genom att de får möjlighet att framhäva sina innovativa och 

välfungerande åtgärder i sociala frågor genom en märkning, som skulle locka till sig nya 

investerare och även främja den långsiktiga utvecklingen av en europeisk social modell. 

45. Europaparlamentet välkomnar att man har erkänt vikten av att små och medelstora företag 

har tillgång till finansiering, med tanke på att de utgör en hörnsten för sysselsättningen 

och skapandet av nya arbetstillfällen inom EU och har en markant potential när det gäller 

att åtgärda ungdomsarbetslösheten och obalansen mellan könen. Medlemsstaterna 

uppmanas med eftertryck att se till att de små och stora företagens tillgång till 

finansiering ges högsta prioritet i de nationella tillväxtplanerna. 

46. Det är beklagligt att rådet i sin vägledning för 2012 inte tog fasta på parlamentets begäran 

om att fokus bör ligga på kvalitet i arbetet. Europaparlamentet håller med kommissionen 

om att alla anställningskontrakt bör ge arbetstagarna tillgång till en uppsättning 

grundläggande rättigheter, däribland pensionsrättigheter, socialt skydd och tillgång till 

livslångt lärande. Kommissionen uppmanas att i den årliga tillväxtöversikten för 2013 

inkludera kvalitet i arbetet, yrkesutbildning och vidareutbildning, arbetstagarnas 

grundläggande rättigheter och främjande av rörlighet på arbetsmarknaden, verksamhet 

som egenföretagare och rörlighet över nationsgränserna genom ökad säkerhet för 

arbetssökande. 

47. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bekämpa förekomsten och spridningen 

av oanständiga arbetskontrakt och falskt egenföretagande och att se till att personer med 

tillfälliga kontrakt eller deltidskontrakt, eller som är egenföretagare, åtnjuter tillbörligt 

socialt skydd och har tillträde till utbildning – och om möjligt vidareutbildning –, och 

uppmanar dem också att genomföra ramavtal i detta avseende. 

48. Europaparlamentet begär att flexibiliteten på arbetsmarknaden förbättras genom 

införandet av moderna former av anställningskontrakt, och konstaterar att 



deltidsanställning ofta är den anställdas val, i synnerhet bland unga kvinnor. 

49. Europaparlamentet välkomnar de rekommendationer som tar upp de låga 

sysselsättningsnivåerna bland kvinnor, men konstaterar att det saknas ett bredare 

jämställdhetsperspektiv som inte bara uttrycks i sysselsättningssiffror. Kommissionen 

uppmanas att i sin politiska vägledning ta itu med segregeringen på arbetsmarknaden, den 

ojämlika fördelningen av vårdansvar och budgetkonsolideringens konsekvenser för 

kvinnor. 

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra något åt den 

låga sysselsättningsnivån bland missgynnade grupper, bland annat personer som tillhör 

minoriteter (t.ex. romer), som kommer från de fattigaste mikroregionerna eller som har 

funktionshinder. Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas också att ta itu med den 

ojämlika fördelningen av arbetstillfällen mellan olika regioner och samhällsgrupper och 

konsekvenserna av budgetkonsolidering för de utsatta samhällsgrupperna. 

51. Europaparlamentet konstaterar att ett flertal medlemsstater har fått rekommendationer i 

fråga om löner, och framhåller att lönerna i första hand är den inkomst som arbetstagarna 

ska leva på. Kommissionens sätt att bestämma hur lönebildningen och lönenivåerna ska 

se ut i programländer kan öka risken för fattigdom bland förvärvsarbetande eller för 

löneklyftor som drabbar låginkomsttagarna. Kommissionen uppmanas att utöka den 

politiska vägledningen för de medlemsstater där lönerna har stagnerat i jämförelse med 

produktivitetsnivåerna, samtidigt som man bör respektera arbetsmarknadsparternas 

självständighet enligt artiklarna 152 och 153.5 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget). 

52. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen och rådet lägger ökad vikt vid att 

bekämpa ungdomsarbetslösheten. Kommissionen uppmanas att, utan att det påverkar 

nationell lagstiftning, snarast föreslå en bindande EU-garanti för ungdomar för att 

verkligen förbättra situationen för ungdomar som varken arbetar eller studerar och gradvis 

åtgärda ungdomsarbetslöshetsproblemet i EU. Parlamentet framhåller att EU-garantin för 

ungdomar kräver ett särskilt EU-stöd, särskilt i de medlemsstater där 

ungdomsarbetslösheten är som högst, och begär att en del av de oanvända 

strukturfondsmedlen avsätts för detta syfte. Rådet uppmanas att snarast fatta beslut om 

förslagen i sysselsättningspaketet. 

53. Europaparlamentet välkomnar den rekommendation som ingår i vägledningen för 2012 

för att hantera de sociala konsekvenserna av krisen, och välkomnar även att man i de 

landsspecifika rekommendationerna lagt ökad vikt vid fattigdomsbekämpning. 

Parlamentet är emellertid djupt oroat över den ökande fattigdomen (inbegripet fattigdom 

bland förvärvsarbetande och fattigdom bland äldre) och arbetslösheten i EU. 

Medlemsstaterna uppmanas att höja sina ambitioner, intensifiera sina åtgärder för att 

bekämpa fattigdomen och noga följa upp kommissionens rekommendationer. 

Kommissionen uppmanas att i den årliga tillväxtöversikten för 2013 uttryckligen ta upp 

fattigdomen bland förvärvsarbetande, fattigdomen bland personer med begränsade eller 

inga band till arbetsmarknaden och fattigdomen bland äldre. Artikel 9 i EUF-fördraget 

måste beaktas i hela den europeiska planeringsterminen. 

54. Europaparlamentet upprepar behovet att kräva att medlemsstaterna gör ytterligare 

åtaganden på det sociala området, och att de ger EU ansvar för genomförandet av de 

prioriteringar som valts i fråga om tillväxt och social sammanhållning inom den inre 



marknaden. 

55. Europaparlamentet framhåller att det omgående måste tas fram nya verktyg för att 

bekämpa de sociala obalanserna och arbetslösheten i Europa. 

56. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och Europeiska rådet att se till att 

ministrar med ansvar för sociala frågor och hälso- och sjukvård engageras i arbetet med 

den europeiska planeringsterminen och i samtliga skeden av arbetet mellan de nationella 

reformprogrammen, eftersom detta skulle ge rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- 

och sjukvård samt konsumentfrågor) en starkare roll, vilket är nödvändigt eftersom dess 

ansvarsområde omfattar frågor som rör pensioner, lönepolitik och skattetrycket på arbete. 

57. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rapportera om användningen av en 

gemensam och enhetlig uppsättning riktmärken i hela EU för utvärderingen av de 

nationella reformprogrammen. Standarder och uppgifter bör återspegla den sociala 

delaktigheten och miljömässiga hållbarheten, och även ekonomiska uppgifter bör ingå. 

Kommissionen uppmanas att uppmuntra medlemsstaterna att använda sociala indikatorer 

och uppgifter som mäter framsteg och utveckling och som inte bara avser BNP, eftersom 

detta är nödvändigt för att mäta de framsteg som görs på vägen mot Europa 2020-målen. 

Finanspolitiken 

58. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att i sin kommande årliga 

tillväxtöversikt fullt ut beakta och betona EU-budgetens roll i processen med den 

europeiska planeringsterminen genom att lägga fram faktagrundade och konkreta 

uppgifter om dess utlösningseffekter, katalysatoreffekter, synergieffekter och 

kompletterande effekter på de samlade offentliga utgifterna på lokal, regional och 

nationell nivå. Parlamentet anser vidare att man bör betona att finansiering på EU-nivå 

kan möjliggöra besparingar i medlemsstaternas budgetar. Parlamentet anser att EU-

budgeten spelar en avgörande roll för att stimulera tillväxten och främja skapandet av 

arbetstillfällen samt för att på ett framgångsrikt sätt minska de makroekonomiska 

obalanserna i unionen. 

59. Europaparlamentet uppmanar rådet att under förhandlingarna om EU:s budget för 2013 

samtycka till att föra en politisk och offentlig debatt om nivån på de anslag som behövs 

för att genomföra ”tillväxt- och sysselsättningspakten”, som antogs vid rådets möte 

i juni 2012. Parlamentet är allvarligt oroat över rådets oförändrade ståndpunkt att nivån 

för betalningsbemyndigandena i EU-budgeten bör minskas med konstlade medel, vilket 

skulle äventyra EU:s förmåga att uppfylla sina rättsliga och politiska åtaganden. 

Parlamentet uppmanar återigen rådet att enas med parlamentet och kommissionen om 

en gemensam metod för att bedöma de verkliga betalningsbehoven. Parlamentet betonar 

situationens brådskande karaktär, särskilt med avseende på rubrikerna 1A och 1B 

(konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning/sammanhållning för tillväxt och 

sysselsättning) samt avseende landsbygdsutvecklingsfonderna. 

60. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut utnyttja de möjligheter som 

fastställts i ”tillväxt- och sysselsättningspakten” att överväga en omfördelning inom sina 

nationella struktur- och sammanhållningsfondsanslag (55 miljarder euro) till stöd för 

forskning och innovation, små och medelstora företag (inklusive främjande av deras 

tillgång till EU-medel) och sysselsättning för ungdomar. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i sin årliga tillväxtöversikt 2013, som ska offentliggöras 



i november 2012, lämna en fullständig och komplett redogörelse över vad som har 

åstadkommits i detta hänseende. 

61. Europaparlamentet betonar dessutom att medlemsstaterna i ”tillväxt- och 

sysselsättningspakten” uttryckligen uppmanas att använda en del av sina 

strukturfondsmedel till ett samarbete med EIB om lånerisk- och lånegarantimekanismer 

för kunskap och kompetens, resurseffektivitet, strategisk infrastruktur och tillgång till 

finansiering för små och medelstora företag. Parlamentet anser att medlemsstaternas 

myndigheter bör eftersträva att maximera tillväxtpotentialen hos andra redan godkända 

EU-initiativ som finansieras genom EU:s budget, som exempelvis pilotfasen för 

projektobligationer, de olika befintliga innovativa EU-finansieringsinstrument som 

infördes 2007 inom området forskningsinnovation, stöd till små och medelstora företag 

eller mikrokreditprogram. Parlamentet betonar vidare EIB:s utökade utlåningskapacitet 

för perioden 2012–2015, och anser att alla dessa åtgärder, om de kombineras och 

genomförs på rätt sätt, skulle kunna utgöra grunden för ett EU-investeringsprogram för de 

kommande åren med ytterst starka positiva effekter på BNP och sysselsättning inom EU-

27, enligt vissa forskares uppskattning i form av en BNP-ökning på 0,56 procent och 

1,2 miljoner nya arbetstillfällen. 

62. Europaparlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att varken betrakta sina nationella 

BNI-bidrag till EU-budgeten som en justeringsvariabel inom ramen för sina 

konsolideringsåtgärder eller eftersträva att med konstlade medel minska omfånget av 

EU-budgetens tillväxtfrämjande utgifter trots sina politiska åtaganden på högsta nivå. 

Parlamentet är dock medvetet om den ekonomiska motsättningen mellan behovet av att 

å ena sidan stärka de offentliga finanserna på kort sikt och av att å andra sidan eventuellt 

höja vissa medlemsstaters BNI-baserade bidrag till följd av en ökning av 

betalningsnivåerna i EU-budgeten. Parlamentet kräver därför återigen bestämt en reform 

av EU-budgetens finansiering, som ska fastställas inom ramen för förhandlingarna om 

den fleråriga budgetramen för 2014–2020, i form av en minskning av medlemsstaternas 

BNI-baserade bidrag till EU-budgeten till 40 procent till 2020, vilket skulle bidra till 

medlemsstaternas konsolideringsåtgärder1. 

63. Europaparlamentet uppmanar vidare kommissionen att undersöka möjligheten att utesluta 

det BNI-baserade bidraget till EU-budgeten från beräkningen av det strukturella 

underskottet enligt definitionen i paketet med två lagstiftningsförslag. 

64. Europaparlamentet varnar för att en minskning av EU-budgeten, inom ramen för 

förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 2014–2020, med hänsyn till budgetens 

roll som katalysator för investeringar, skulle inverka negativt på skapandet av tillväxt och 

sysselsättning inom unionen. 

Den inre marknaden 

65. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att göra styrningen av den 

inre marknaden till en nyckelprioritering, eftersom den i hög grad bidrar till den 

europeiska planeringsterminens mål, nämligen hållbar ekonomisk tillväxt och 

sysselsättning. Parlamentet anser att kommissionens landsspecifika rekommendationer 

samtidigt borde erbjuda medlemsstaterna mer praktiska lösningar för att förbättra den inre 

marknadens funktionssätt, så att det offentliga stödet och det politiska åtagandet förstärks 

                                                 
1  Antagna texter, P7_TA(2012)0245. 



för att främja fullbordandet av den inre marknaden. 

66. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att koppla den europeiska 

planeringsterminen till inremarknadsakten för att garantera att den europeiska 

ekonomiska politiken är enhetlig och för att skapa hållbar tillväxt. 

67. Europaparlamentet betonar att de initiativ som tagits inom ramen för inremarknadsakten 

måste vara förenliga med och bidra till att uppnå målen för de sju flaggskeppsinitiativen i 

Europa 2020-strategin för en smart och hållbar tillväxt för alla. 

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samordna årsrapporten om integrationen 

av den inre marknaden med andra övervakningsinstrument för den inre marknaden, såsom 

resultattavlan för den inre marknaden, för att undvika överlappningar och för att ge 

effektiva och tydliga rekommendationer samt för att garantera samstämmighet avseende 

den europeiska ekonomiska politiken. 

69. Europaparlamentet lovordar i detta sammanhang kommissionens förslag att fastställa 

landsspecifika rekommendationer för den inre marknaden, särskilt avseende det korrekta 

införlivandet av lagstiftning och tidsfristerna för införlivande. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att trappa upp sina åtgärder för att garantera att EU-lagstiftningen 

införlivas och efterlevs på ett korrekt sätt i medlemsstaterna genom att i hög grad utnyttja 

sina befogenheter. 

70. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 

prioritera antagandet av inremarknadsaktens 12 nyckelåtgärder, för att väsentligt bidra till 

att stärka den inre marknaden på ett övergripande och balanserat sätt. 

Konstitutionella frågor 

71. Europaparlamentet anser att ett nära samarbete mellan Europaparlamentet och de 

nationella parlamenten, i enlighet med artikel 9 i protokoll nr 1, är av största betydelse för 

att säkra nödvändig demokratisk legitimitet och nationellt ansvarstagande för den 

europeiska planeringsterminen. Parlamentet kräver en förstärkning av dialogen mellan 

aktörerna på europeisk och nationell nivå, med full respekt för arbetsfördelningen mellan 

dessa båda nivåer. 

72. Europaparlamentet anser att det utöver att säkra samarbete mellan parlamenten också 

krävs större insatser för att kommunicera med medborgarna och aktivt involvera dem i 

processen. 

73. Europaparlamentet anser att de nationella parlamenten, för att minska oron i fråga om 

legitimiteten, bör spela en mer aktiv roll i processen, och föreslår att medlemsstaterna 

justerar sina interna förfaranden så att de nationella parlamenten kan delta i 

diskussionerna om deras länders finanspolitiska program och reformplaner innan de tas 

upp i EU. 

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

74. Europaparlamentet uppmanar återigen medlemsstaterna att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv i den europeiska planeringsterminen och att lägga mer vikt vid 

yrkesutbildning inom arbetsmarknadspolitiken, genom att ta hänsyn till kvinnors behov 



och situation i samband med genomförandet av de politiska riktlinjer som anges i den 

årliga tillväxtöversikten. Parlamentet lovordar de medlemsstater som har integrerat 

jämställdhetsperspektivet i sina nationella reformprogram men beklagar att många 

medlemsstater inte ens nämner jämställdheten i sina program. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att föreslå medlemsstaterna en enhetlig modell och enhetliga kriterier för 

att integrera ett jämställdhetsperspektiv i de nationella reformprogrammen. 

75. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastställa specifika kvantitativa mål i 

sina respektive nationella reformprogram i överensstämmelse med 

arbetsmarknadsstatistiken för kvinnor, och att vidta specifika åtgärder inriktade på utsatta 

grupper av kvinnor (exempelvis unga kvinnor, kvinnliga migranter, funktionshindrade 

kvinnor och ensamstående mödrar). 

76. Europaparlamentet påminner om att löneklyftan mellan könen fortfarande är ett problem i 

EU och att den även påverkar kvinnornas pensionsnivåer senare i livet, vilket kan leda till 

att kvinnor hamnar under fattigdomsgränsen. Parlamentet uppmanar därför 

medlemsstaterna att i de nationella reformprogrammen fastställa kvalitativa mål för att 

utplåna löneskillnaderna mellan könen och därmed minska både den orättvisa 

behandlingen av kvinnliga pensionärer och äldre kvinnors utsatthet för fattigdom. 

o 

o     o 

77. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 

Europeiska rådet, medlemsstaternas regeringar, kommissionen, de nationella parlamenten 

och Europeiska centralbanken. 


