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_____________________________________________________________

Amendement 1

Ontwerpbesluit
Overweging 3

Ontwerp van de Raad Amendement

(3) De Raad heeft in zijn conclusies van 17 
december 1999 betreffende de versterking 
van de samenwerking voor de 
modernisering en verbetering van de 
sociale bescherming2, het voorstel van de 
Commissie gesteund om een mechanisme 
in te stellen voor een betere samenwerking 
op basis van de werkzaamheden van een 
groep van ambtenaren op hoog niveau met 
het oog op de uitvoering van dit geheel van 
maatregelen. De Raad heeft erop gewezen 
dat deze vorm van samenwerking alle 
vormen van sociale bescherming zal 
moeten bestrijken en de lidstaten, waar 
nodig, van nut moet zijn bij het verbeteren 
en versterken van hun sociale 
beschermingsstelsels, in overeenstemming 
met hun nationale prioriteiten. De Raad 
heeft voorts in herinnering gebracht dat de 
organisatie en financiering van de sociale 
bescherming een bevoegdheid van de 
lidstaten is en heeft de vier algemene 
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doelstellingen onderschreven die de 
Commissie in het kader van de algehele 
uitdaging tot modernisering van de sociale 
beschermingsstelsels heeft vastgesteld, 
namelijk het lonend maken van werk en het 
bieden van een vast inkomen, het 
veiligstellen van pensioenen en het 
betaalbaar maken van de pensioenstelsels, 
het bevorderen van sociale integratie en het 
garanderen van een kwalitatief 
hoogwaardige en betaalbare 
gezondheidszorg; hij heeft ook 
onderstreept dat de gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen moet worden 
geïntegreerd in alle op die vier 
doelstellingen gerichte activiteiten. Ten 
slotte heeft de Raad erkend dat de 
financiële aspecten bij al deze 
doelstellingen een rol spelen.
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2 PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7. 2 PB C 8 van 12.1.2000, blz. 7.

Amendement 2

Ontwerpbesluit
Overweging 7

Ontwerp van de Raad Amendement

(7) In zijn conclusies van juni 2013 heeft 
de Europese Raad gesteld dat de sociale 
dimensie van de EMU moet worden 
verstevigd. De sociale en 
arbeidsmarktsituatie binnen de EMU 
moeten, als eerste stap, beter worden 
gevolgd en meegewogen, met name door 
gebruikmaking van passende sociale 
indicatoren en 
werkgelegenheidsindicatoren binnen het 
Europees semester. Ook dient te worden 
gezorgd voor betere coördinatie van 
werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid, 
waarbij de nationale bevoegdheden ten 
volle worden geëerbiedigd.
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