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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse og 
ophævelse af afgørelse 2004/689/EF
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets udkast (05126/2015),

– der henviser til artikel 160 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0025/2015),

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8 
0066/2015),

1. godkender Rådets udkast som ændret;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre sit udkast i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Udkast til afgørelse
Betragtning 3

Rådets udkast Ændringsforslag

(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 

(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 
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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 
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. 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.

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 
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.

__________________ __________________
2 OJ C 8, 12.1.2000, p. 7. 2 OJ C 8, 12.1.2000, p. 7.

Ændringsforslag 2

Udkast til afgørelse
Betragtning 7

Rådets udkast Ændringsforslag

(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 

(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 
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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.

indikatorer i det europæiske semester. Det 
er også vigtigt at sikre bedre samordning af 
beskæftigelsespolitikkerne og de 
socioøkonomiske politikker med fuld 
respekt for de nationale beføjelser.
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