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Módosítás 1

Határozatra irányuló tervezet
3 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete Módosítás

(3) A Tanács a szociális védelem 
modernizálása és fejlesztése érdekében az 
együttműködés megerősítéséről szóló, 
1999. december 17-i következtetéseiben2 
támogatta a Bizottság azon javaslatát, hogy 
a magas szintű tisztviselői csoport 
munkáján alapuló, megerősített 
együttműködés tekintetében hozzanak létre 
egy mechanizmust ezen intézkedés 
végrehajtására. A Tanács kiemelte, hogy 
ezen együttműködésnek a szociális 
védelem minden formájára ki kell 
terjednie, és szükség esetén segítenie kell a 
tagállamokat szociális védelmi 
rendszerüknek a nemzeti prioritásaikkal 
összhangban történő továbbfejlesztésében 
és erősítésében. Emlékeztetett arra is, hogy 
a tagállamok hatáskörébe tartozik a 
szociális védelem megszervezése és 
finanszírozása, és jóváhagyta a szociális 
védelmi rendszerek átfogó, kihívást jelentő 
modernizálásának négy, a Bizottság által 
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megállapított általános célkitűzését, 
nevezetesen a következőket: biztosítani, 
hogy a munkavégzés kifizetődő legyen és 
biztos jövedelmet nyújtson; lehetővé tenni 
a biztonságos nyugdíjakat és a 
nyugdíjrendszerek fenntarthatóságát; 
előmozdítani a társadalmi befogadást, 
valamint biztosítani a magas színvonalú és 
fenntartható egészségügyi ellátást; 
hangsúlyozta továbbá, hogy e négy 
célkitűzésre irányuló valamennyi 
tevékenység során általánosan 
érvényesíteni kell a férfiak és nők 
egyenlőségének elvét. Végezetül a Tanács 
elfogadta, hogy valamennyi célkitűzésre 
egységes finanszírozási szempontok 
vonatkozzanak.
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Módosítás 2

Határozatra irányuló tervezet
7 preambulumbekezdés

A Tanács tervezete Módosítás

(7) Az Európai Tanács a 2013. júniusi 
ülésén elfogadott következtetéseiben 
kijelentette, hogy meg kell erősíteni a 
GMU szociális dimenzióját. Első lépésként 
fontos hatékonyabban nyomon követni és 
figyelembe venni a GMU-n belüli szociális 
és munkaerő-piaci helyzetet, különösen 
megfelelő szociális és foglalkoztatási 
mutatók alkalmazásával az európai 
szemeszter keretében. Fontos továbbá a 
foglalkoztatási és a szociálpolitika jobb 
koordinálásáról is gondoskodni, a tagállami 
hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása 
mellett.

(7) Az Európai Tanács a 2013. júniusi 
ülésén elfogadott következtetéseiben 
kijelentette, hogy meg kell erősíteni a 
GMU szociális dimenzióját. Első lépésként 
fontos hatékonyabban nyomon követni és 
figyelembe venni a GMU-n belüli szociális 
és munkaerő-piaci helyzetet, különösen 
megfelelő szociális és foglalkoztatási 
mutatók alkalmazásával az európai 
szemeszter keretében. Fontos továbbá a 
foglalkoztatási és a szociálpolitika, illetve a 
társadalmi-gazdasági politikák jobb 
koordinálásáról is gondoskodni, a tagállami 
hatáskörök teljes körű tiszteletben tartása 
mellett.


