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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 välkomnar den diskussion om ”flexicurity” som kommissionen har 
inlett. Parlamentet påminner om att den genomsnittliga årliga BNP–tillväxten i EU–25 
kommer att minska stadigt från 2,4 procent under perioden 2004–2010 till bara 
1,2 procent mellan 2030 och 2050 om den ”tickande bomb” som den förväntade 
minskningen av befolkningen i arbetsför ålder innebär inte leder till en förändring av 
arbetsmarknadspolitiken. 

2. Europaparlamentet noterar att försörjningskvoten förväntas bli dubbelt så stor och uppgå 
till 51 procent 2050, medan befolkningen i arbetsför ålder förväntas minska med 
30 miljoner. Parlamentet vidhåller att hela arbetskraftspotentialen måste utnyttjas effektivt 
för att uppnå hållbara pensions- och sjukvårdssystem. 

3. Europaparlamentet beklagar därför att rigida nationella lagar om anställningsskydd, som 
visserligen skyddar dem som redan är inne i systemet, kan göra det svårt att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Parlamentet påminner om kommissionens diskussion om integrerade 
och utestängda och välkomnar försöken att göra rörligheten uppåt till ett huvudmål vid 
definieringen av ”flexicurity”.

4. Europaparlamentet noterar emellertid att socialpolitik och arbetsrätt även i fortsättningen 
ligger inom medlemsstaternas nationella behörighet. Parlamentet vidhåller att målet vid 
definieringen av ”flexicurity” inte får vara att finna en standardiserad lösning, utan att 
utgå från bästa praxis.

5. Europaparlamentet anser att den fria rörligheten för arbetstagarna även i fortsättningen ska 
stå i fokus på den europeiska agendan och att många frågor som rör förenligheten mellan 
medlemsstaternas sociala system ännu inte har tagits upp på EU–nivå.
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