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Ordförandeskapet
Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet (sysselsättning,
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Den europeiska planeringsterminen, årlig tillväxtöversikt
- Frågor inför riktlinjedebatten i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor) den 7 mars 2011

För delegationerna bifogas ett antal frågor som underlag för den ovannämnda riktlinjedebatten vid
mötet i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 7 mars
2011.

___________

6912/11

akb/LYM/mg
DG G 2B

1

SV

Not från ordförandeskapet inför riktlinjedebatten:
Den europeiska planeringsterminen, årlig tillväxtöversikt
rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)
den 7 mars 2011
Bakgrund
Europa 2020-strategin är det reformprogram som antogs av EU i juni 2010 för att hjälpa Europa att
komma starkare ur den globala ekonomiska och finansiella krisen genom samordnade och
övergripande reformer som bygger på en långsiktig vision. Den årliga tillväxtöversikten, som lades
fram av Europeiska kommissionen den 12 januari, utgör början på den första "europeiska
planeringsterminen" och inleder en ny era av ekonomisk styrning i EU. Den årliga
tillväxtöversikten utarbetas av kommissionen varje år efter en grundlig analys och bedömning av de
huvudsakliga ekonomiska utmaningar som EU står inför. Årets översikt visar i vilken riktning
Europa bör gå under det kommande året, med inriktning särskilt på områden som makroekonomisk
stabilitet, budgetkonsolidering, arbetsmarknads- och strukturreformer samt tillväxtfrämjande
åtgärder. Den för samman olika policyrekommendationer som krävs för att stärka återhämtningen
på kort sikt, hjälpa Europa att hålla jämna steg med sina viktigaste konkurrenter och inleda EU:s
väg mot målen i Europa 2020-strategin.
Den årliga tillväxtöversikten är indelad i fyra delar.
·

Den första delen - Vidareutveckling av EU:s samlade insatser mot krisen - är inriktad på ett
antal angelägna budskap som rör de finanspolitiska, makroekonomiska och tematiska pelarna.
Den behandlar en rad problem som man snabbt måste ta itu med, bl.a. behovet av att stimulera
sysselsättningen och skapa arbetstillfällen genom att göra det mer attraktivt att arbeta,
reformera pensionssystemen, få arbetslösa att återvända till arbetsmarknaden och skapa balans
mellan trygghet och flexibilitet.

·

I den andra delen - Lägesrapport om Europa 2020-strategin - granskas situationen i
förhållande till EU:s överordnade mål, flaggskeppsinitiativen, utkasten till nationella
reformprogram och det reformarbete som planeras av medlemsstaterna.
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Enligt bedömningen kommer sysselsättningen för EU som helhet att understiga
75-procentsmålet med 2,2–2,6 procentenheter, om man utgår från de nationella
sysselsättningsmålen. När det gäller målet social delaktighet/fattigdomsminskning bör
ambitionsnivån höjas, och medlemsstater som ännu inte har fastställt sina mål uppmanas att
göra detta snarast.
·

I den tredje delen - Makroekonomisk rapport - identifieras reformer och åtgärder som har
störst möjlighet att ge tillväxtförbättrande effekter och korrigera makroekonomiska obalanser,
bl.a. pensionsreformer, lönesättningssystem och incitament till arbete.

·

Den fjärde delen av den årliga tillväxtöversikten är kommissionens utkast till Gemensam
rapport om sysselsättningen, som innehåller en undersökning av sysselsättningssituationen i
EU och genomförandet av riktlinjerna för sysselsättningen, bl.a. riktlinje 10 - främja social
delaktighet och bekämpa fattigdom - samt resultaten av sysselsättningskommitténs granskning
av ländernas utkast till nationella reformprogram. Den slutliga versionen av kommissionens
och rådets gemensamma rapport läggs fram för rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och
sjukvård samt konsumentfrågor) för antagande i enlighet med artikel 148.5 i EUF-fördraget.

Sysselsättningsutvecklingen i EU och de åtgärder som krävs för att nå de överordnade målen
beroende på den specifika situationen behandlas i alla delar av den årliga tillväxtöversikten, men
den gemensamma sysselsättningsrapporten ägnas helt åt sysselsättningen och den sociala
dimensionen i Europa 2020-strategin.
Enligt huvudbudskapen i den gemensamma sysselsättningsrapporten håller arbetsmarknaderna i EU
på att stabiliseras, men krisens effekter kvarstår, och arbetslösheten är fortfarande en stor källa till
oro för EU-medborgarna. Krisen har också visat på strukturella problem på de europeiska
arbetsmarknaden som kräver snabba åtgärder. I linje med Europa 2020-målen är strukturreformer
för att stabilisera ekonomin och sätta fart på den ekonomiska tillväxten nödvändiga för att skapa
förutsättningar för ökad sysselsättning, särskilt med nya fasta arbetstillfällen. En snabb återgång till
tillväxt och väl utformad sysselsättnings- och utbildningspolitik är också helt avgörande för att man
ska kunna minska fattigdom och social utestängning.
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Mot denna bakgrund belyser den gemensamma sysselsättningsrapporten flera problem och
svagheter i medlemsstaternas sysselsättningspolitik för genomförandet av de nyligen antagna
riktlinjerna för sysselsättningen. Samtidigt föreslås ett antal prioriteringar och politiska strategier för
de strukturreformer av arbetsmarknaden som krävs både för att snabbt minska arbetslösheten och
för att skapa fler arbetstillfällen och minska den sociala utestängningen i enlighet med de
överordnade mål som medlemsstaterna måste ta hänsyn till när de utformar sina nationella
reformprogram. De strategier som föreslås rör många olika politikområden (t.ex. beskattning,
arbetsrelaterade förmåner, arbetsformer, system för arbetslöshetsersättning, sociala
försäkringsavgifter, lönesättningssystem, arbetskraftskostnader, produktivitet, flexicuritypolitik,
pensioneringsåtgärder, utbildning, riktade aktiveringsåtgärder, strategier för aktiv integration osv.)
och genomförandet kommer att utgå från medlemsstaternas olika utgångslägen och förutsättningar.
Frågor till ministrarna
Ordförandeskapet uppmanar ministrarna med ansvar för sysselsättning och socialpolitik att bidra till
riktlinjedebatten om den europeiska planeringsterminen och den årliga tillväxtöversikten genom att
besvara följande frågor:
1.

Vad anser ni om bedömningen av sysselsättningen och den sociala delaktigheten i
dokumenten om den årliga tillväxtöversikten 2011 och särskilt i den gemensamma
rapporten om sysselsättningen?

2.

Mot bakgrund av lägesrapporten om Europa 2020-strategin, vilka är de främsta
svårigheterna när det gäller att uppnå EU:s överordnade mål för sysselsättning och
social delaktighet?

3.

Vilka åtgärder när det gäller sysselsättning och social delaktighet anser ni det är mest
angeläget att vidta för att nå målen i Europa 2020-strategin och att lägga fram för
Europeiska rådets vårmöte?

________________________
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