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FÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker behovet av att föreslå sociala, ekonomiska och 
lagstiftningsmässiga innovationer som iakttar och främjar gemenskapens regelverk. Detta 
arbete bör involvera arbetsmarknadens parter och omfatta kollektivförhandlingar, såsom 
föreskrivet på institutionell nivå, och man bör ändra det sätt på vilket arbetet är organiserat
samt främja en arbetskultur som baserar sig på förtroende, värdighet och ansvar.

2. Europaparlamentet ställer upp som mål att skapa flera och bättre arbetstillfällen i syfte att 
utnyttja tillväxt och konkurrenskraft till att förbättra levnads- och arbetsförhållandena.
Parlamentet eftersträvar också en utveckling som tar hänsyn till social sammanhållning 
och hållbarhet med tanke på framtida generationer samt till de förändringar som följer av 
globaliseringen, de demografiska utmaningarna, den nya tekniken och tjänsteekonomin.

3. Europaparlamentet välkomnar den inställning som antagits gentemot odeklarerat arbete 
och grå ekonomi som, trots att dessa fenomen förekommer i olika utsträckning i de olika 
medlemsstaterna, är till skada för produktionssystemet och konsumenterna och minskar 
skatteintäkterna och leder till illojal konkurrens mellan företag.

4. Europaparlamentet anser att man måste skapa en fungerande balans mellan flexibilitet och 
säkerhet där båda aspekter anpassas till såväl företagens som arbetstagarnas behov.
Parlamentet framhåller att flexibilitet bör eftersträvas på så många områden som möjligt 
och tillämpas på allt från arbetstyp till arbetstid. Man bör också behandla frågan om 
omfördelning av roller och möjligheterna att förena yrkesliv med familjeliv och privatliv. 
Alla typer av arbete bör omfattas, inbegripet vårdyrken och volontärarbete.

5. Europaparlamentet understryker att det inte finns några empiriska bevis som skulle 
bekräfta att sysselsättningen ökar om man övergår från att begränsa flexibiliteten då 
arbetstagare tillträder en anställning till att lätta på begränsningarna för flexibilitet då de 
lämnar en anställning, eller om man byter ut det individuella arbetsskyddet mot skydd av 
arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att det vore lämpligt att göra ändringar 
i skyddet och inte bara utvidga eller begränsa det, och uttrycker oro över riskerna med att 
överföra bördan på den offentliga budgeten, eftersom detta kan få konsekvenser för 
stabilitets- och tillväxtpakten.

6. Europaparlamentet påminner om att man måste föra en aktiv sysselsättningspolitik som 
baserar sig på livslångt lärande snarare än på tillfälliga utbildningsåtgärder som vidtas 
bara i krissituationer, och anser att anställningsbarhet och anpassningsbarhet hos 
arbetskraften skapar säkerhet både för företag och arbetstagare och utgör kärnan 
i konkurrenskraften hos en kunskapsbaserad ekonomi.


