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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. bifalder den debat om flexicurity, som Kommissionen har indledt, og minder om, at hvis 
den "tikkende bombe", som det forventede fald i antallet af personer i den erhvervsaktive 
alder udgør, ikke medfører en ændring i arbejdsmarkedspolitikken, vil den gennemsnitlige 
årlige vækst i BNP for EU-25 gradvist falde fra 2,4 % for perioden 2004 til 2010 til kun 
1,2 % for perioden 2030 til 2050;

2. bemærker, at forsørgerbyrden forventes at fordobles og nå 51 % i 2050, mens antallet af 
personer i den erhvervsaktive alder forventes at falde med 30 millioner; insisterer på, at 
arbejdskraftpotentialet skal udnyttes fuldt ud og på effektiv vis for at sikre vores pensions-
og sundhedssystemers bæredygtighed;

3. finder det derfor beklageligt, at strenge nationale bestemmelser om jobsikkerhed, som, 
samtidig med at de beskytter dem, der allerede er inde i systemet, kan gøre det vanskeligt 
for jobsøgende at få adgang til arbejdsmarkedet; minder Kommissionen om debatten om 
"insidere" og "outsidere"; bifalder ambitionen om at gøre opadgående mobilitet til en 
hovedmålsætning i definitionen af flexicurity;

4. bemærker imidlertid, at socialpolitik og beskæftigelseslovgivning er et nationalt 
anliggende; insisterer på, at målet i forbindelse med definitionen af flexicurity ikke skal 
være at finde en løsning, der tiltaler alle, men en løsning, der bygger på bedste praksis;

5. mener, at arbejdskraftens frie bevægelighed fortsat bør være et centralt punkt på den 
europæiske dagsorden, og at der på europæisk plan endnu ikke er taget hul på mange 
spørgsmål vedrørende foreneligheden mellem medlemsstaternes sociale systemer.
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