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FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger behovet for at foreslå sociale, økonomiske og lovgivningsmæssige 
nyskabelser, som respekterer og fremmer Fællesskabets acquis - med inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og på baggrund af kollektive aftaler, som er påkrævet på 
institutionelt plan; mener, at det er nødvendigt at ændre den måde, arbejde er organiseret 
på, og at bevæge sig i retning af en arbejdskultur, der er baseret på tillid, værdighed og 
ansvar;

2. fastsætter, at formålet er at skabe "flere og bedre arbejdspladser" med henblik på at 
anvende vækst og konkurrenceevne til at fremme leve- og arbejdsbetingelser og skabe 
udvikling med behørig respekt for social samhørighed og bæredygtighed til gavn for 
kommende generationer, ændringer, der opstår som følge af globalisering, demografiske 
udfordringer, nye teknologier og serviceøkonomien;

3. glæder sig over tiltaget vedrørende sort arbejde og undergrundsøkonomi, som - selv om 
det i større eller mindre grad finder sted i de forskellige medlemsstater - skader det 
produktive system, er ugunstigt for forbrugerne, sænker skatteindtægterne og fører til 
ulige konkurrence mellem virksomheder;

4. mener, at det er nødvendigt at foretage en rimelig afvejning mellem fleksibilitet og 
sikkerhed ved at tage hensyn til virksomheders og medarbejderes behov; gentager, at der 
er behov for at tilstræbe fleksibilitet, når det er muligt, hvad enten det drejer sig om 
beskæftigelsesformer eller arbejdstid; påpeger behovet for at overveje spørgsmålet om at 
foretage personalemæssige omplaceringer og forene professionelle, familiemæssige og 
personlige forpligtelser; mener, at det er nødvendigt at tage højde for alle former for 
beskæftigelse, herunder plejestillinger og frivilligt arbejde;

5. understreger, at der ikke foreligger noget empirisk bevis for, at beskæftigelsen stiger som 
et resultat af at skifte fra at begrænse fleksibilitet, når ansatte indtræder i arbejde, til at 
lempe begrænsningerne for fleksibilitet, når de forlader det, eller at udskifte personlig 
jobsikkerhed med beskyttelse af arbejdsmarkedet generelt; gør opmærksom på behovet 
for at udarbejde metoder til at tilpasse beskyttelsesforanstaltningerne i stedet for blot at 
udvide eller reducere dem; udtrykker bekymring over de risici, der er ved at overføre 
byrden til det offentlige budget og de potentielle implikationer for stabilitets- og 
vækstpagten,

6. påpeger behovet for at tilstræbe aktive beskæftigelsespolitikker baseret på livslang 
læring, snarere end at medarbejdere udelukkende uddanner sig i krisetider ansporet af den 
overbevisning, at arbejdsstyrkens beskæftigelsesegnethed og tilpasningsevne skaber 
sikkerhed både for virksomheder og medarbejdere og er af afgørende betydning for en 
videnbaseret økonomi.


