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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser. 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd och om 
upphävande av beslut 2004/689/EG
(05126/2015 – C8-0025/2015 – 2015/0802(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (05126/2015),

– med beaktande av artikel 160 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0025/2015),

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A8-0000/2015),

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
sitt utkast. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 för alla 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.

__________________ __________________
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 

(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 
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den sociala politiken samtidigt som de 
nationella befogenheterna respekteras till 
fullo.

den socioekonomiska politiken samtidigt 
som de nationella befogenheterna 
respekteras helt och fullt.
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