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Ändringsförslag 1

Utkast till beslut
Skäl 3

Rådets utkast Ändringsförslag

(3) I sina slutsatser av den 
17 december 1999 om stärkt samarbete för 
att modernisera och förbättra den sociala 
tryggheten2 stöder rådet kommissionens 
förslag om att inrätta en mekanism för ökat 
samarbete, som resultat av arbetet i en 
grupp av tjänstemän på hög nivå för 
genomförande av denna verksamhet. Rådet 
understryker att detta slags samarbete bör 
innefatta alla former av socialt skydd och 
hjälpa medlemsstaterna att där så behövs 
förbättra och stärka sina system för socialt 
skydd i enlighet med sina nationella 
prioriteringar. Rådet erinrar även om 
medlemsstaternas behörighet i fråga om 
den sociala trygghetens organisation och 
finansiering och ställer sig bakom de av 
kommissionen uppställda fyra allmänna 
målen inom den övergripande uppgiften att 
modernisera systemen för socialt skydd, 
nämligen att göra arbete lönsamt och ge 
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innefatta alla former av socialt skydd och 
hjälpa medlemsstaterna att där så behövs 
förbättra och stärka sina system för socialt 
skydd i enlighet med sina nationella 
prioriteringar. Rådet erinrar även om 
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tillgång till säkra inkomster, att göra 
pensionerna säkra och pensionssystemen 
hållbara, att verka för social integration och 
att garantera långsiktigt fungerande 
hälsovård av hög kvalitet samt betonar att 
jämställdhet mellan kvinnor och män måste 
integreras i all verksamhet som syftar mot 
dessa fyra mål. Slutligen inser rådet att 
finansieringsaspekterna är gemensamma 
för alla mål.
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att garantera långsiktigt fungerande 
hälsovård av hög kvalitet för alla samt 
betonar att jämställdhet mellan kvinnor och 
män måste integreras i all verksamhet som 
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2 EUT C 8, 12.1.2000, s. 7. 2 EUT C 8, 12.1.2000, s. 7.

Ändringsförslag 2

Utkast till beslut
Skäl 7

Rådets utkast Ändringsförslag

(7) I sina slutsatser från juni 2013 
konstaterade Europeiska rådet att EMU:s 
sociala dimension bör stärkas. Som ett 
första steg är det viktigt att bättre övervaka 
och beakta den sociala situationen och 
situationen på arbetsmarknaden inom 
EMU, särskilt genom att använda lämpliga 
sociala indikatorer och 
sysselsättningsindikatorer inom ramen för 
den europeiska planeringsterminen. Det är 
även viktigt att säkerställa bättre 
samordning av sysselsättningspolitiken och 
den sociala politiken samtidigt som de 
nationella befogenheterna respekteras till 
fullo.

(7) I sina slutsatser från juni 2013 
konstaterade Europeiska rådet att EMU:s 
sociala dimension bör stärkas. Som ett 
första steg är det viktigt att bättre övervaka 
och beakta den sociala situationen och 
situationen på arbetsmarknaden inom 
EMU, särskilt genom att använda lämpliga 
sociala indikatorer och 
sysselsättningsindikatorer inom ramen för 
den europeiska planeringsterminen. Det är 
även viktigt att säkerställa bättre 
samordning av sysselsättningspolitiken och 
den socioekonomiska politiken samtidigt 
som de nationella befogenheterna 
respekteras helt och fullt.


