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(3) Rådet støttede i sine konklusioner af 
17. december 1999 om styrkelse af 
samarbejdet om modernisering og 
forbedring af den sociale beskyttelse2 
Kommissionens forslag om at etablere en 
mekanisme for et styrket samarbejde som 
resultat af arbejdet i en gruppe af 
højtstående embedsmænd med henblik på 
gennemførelsen af denne aktion. Rådet 
understregede, at et sådant samarbejde bør 
omfatte alle former for social beskyttelse 
og om nødvendigt bør bistå 
medlemsstaterne med at forbedre og styrke 
deres sociale beskyttelsesordninger i 
overensstemmelse med deres nationale 
prioriteter. Det mindede om 
medlemsstaternes beføjelser med hensyn til 
udformning og finansiering af den sociale 
beskyttelse, og det tilsluttede sig de fire 
overordnede mål, som Kommissionen har 
fastlagt som led i indsatsen for at 
modernisere de sociale 
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beskyttelsesordninger, nemlig at sørge for, 
at det kan betale sig at arbejde og at sikre 
en fast indkomst, at sikre pensionerne og 
gøre pensionsordningerne bæredygtige, at 
fremme social integration og at sikre 
bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet. 
Det understregede endvidere, at princippet 
om ligestilling mellem kvinder og mænd 
skal integreres i alle aktiviteter, som sigter 
mod disse fire mål. Endelig anerkendte 
Rådet, at de finansielle aspekter er fælles 
for alle disse mål.

beskyttelsesordninger, nemlig at sørge for, 
at det kan betale sig at arbejde og at sikre 
en fast indkomst, at sikre pensionerne og 
gøre pensionsordningerne bæredygtige, at 
fremme social integration og at sikre 
bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet 
for alle. Det understregede endvidere, at 
princippet om ligestilling mellem kvinder 
og mænd skal integreres i alle aktiviteter, 
som sigter mod disse fire mål. Endelig 
anerkendte Rådet, at de finansielle aspekter 
er fælles for alle disse mål.
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(7) I sine konklusioner fra juni 2013 
anførte Det Europæiske Råd, at ØMU'ens 
sociale dimension bør styrkes. Som et 
første skridt er det vigtigt at forbedre 
overvågningen af og tage hensyn til den 
sociale og arbejdsmarkedsrelaterede 
situation i ØMU'en, navnlig ved at anvende 
relevante sociale og beskæftigelsesmæssige 
indikatorer i det europæiske semester. Det 
er også vigtigt at sikre bedre samordning af 
beskæftigelsespolitikkerne og social- og 
arbejdsmarkedspolitikkerne med fuld 
respekt for de nationale beføjelser.
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er også vigtigt at sikre bedre samordning af 
beskæftigelsespolitikkerne og de sociale og 
socioøkonomiske politikker med fuld 
respekt for de nationale beføjelser.


