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Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. beklager, at der ikke er nogen generel 

reference til Europa 2020-målene om 

intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst; 

understreger, at social- og 

beskæftigelsespolitikker ikke kun bør 

anskues ud fra et omkostningsperspektiv, 

men at der ligeledes bør tages hensyn til 

gevinsterne på lang sigt; opfordrer derfor 

til, at de relevante sociale og 

miljømæssige mål integreres i den nye 

vurderingsramme, så det sikres, at der 

foreslås landespecifikke henstillinger til 

alle de lande, som ikke gør fremskridt 

med hensyn til at bekæmpe fattigdom, 

tilvejebringe anstændige arbejdspladser, 

som kan føre til kvalitetsbeskæftigelse, 

forebygge, at elever forlader skolen for 

tidligt, fremme livslang læring samt 

ressourceeffektivitet og forebyggelse af 

klimaændringer 

Or. en 
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Punkt 33 a (nyt) 
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  33a. glæder sig over nedbringelsen af 

arbejdsløsheden i Unionen; påpeger 

imidlertid, at arbejdsløsheden fortsat er 

høj, og anmoder medlemsstaterne om at 

anlægge en holistisk tilgang i forbindelse 

med gennemførelsen af effektive, aktive 

arbejdsmarkedspolitikker, der sigter mod 

både de jobsøgendes 

beskæftigelsesegnethed og et mere 

inkluderende arbejdsmarked og omfatter 

yderligere støtteforanstaltninger for såvel 

jobsøgende som arbejdsgivere; 

understreger, at det er nødvendigt at tage 

fat på problemet med manglende 

sammenfald mellem udbudte og 

efterspurgte kvalifikationer og forældede 

kvalifikationer, som en måde hvorpå man 

kan tackle langtidsledighed, og mener, at 

det er nødvendigt med en større 

samordning af disse politikker på 

nationalt og europæisk plan; opfordrer 

derfor til stærkere foranstaltninger til at 

støtte og videreudvikle effektiv 

erhvervsuddannelse, samarbejde mellem 

uddannelsesinstitutioner, virksomheder, 

arbejdsgiverorganisationer og andre 

relevante aktører, og fremhæver behovet 

for at forbedre effektiviteten af offentlige 

og private arbejdsformidlingskontorer 

med henblik på at imødegå manglende 
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sammenfald mellem udbudte og 

efterspurgte kvalifikationer på 

arbejdsmarkedet og lette jobsøgning i 

Unionen; 

Or. en 
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Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34a. påpeger, at Den Internationale 

Valutafond (IMF) og Organisationen for 

Økonomisk Samarbejde og Udvikling 

(OECD) har advaret om de sociale og 

økonomiske problemer (hhv. fattigdom 

blandt personer i arbejde og lavere intern 

efterspørgsel), der er forbundet med den 

løndevaluering, som har fundet sted i 

løbet af de seneste år; understreger i 

denne forbindelse, at en hensigtsmæssig 

lønpolitik er afgørende for at kunne 

opretholde den interne efterspørgsel, og at 

lønstigninger derfor bør tilpasses bedre til 

ændringer i produktiviteten; fastholder, at 

der skal være en henvisning til 

betydningen af at hæve lønningerne, 

navnlig i de lande, hvor lønningerne 

ligger under fattigdomsgrænsen¸ men at 

en sådan henvisning ikke må undergrave 

nærhedsprincippet; minder om, at 

mindstelønnen varierer væsentligt 

medlemsstaterne imellem, og gentager sin 

anmodning om en undersøgelse af dette 

spørgsmål, herunder en analyse af 

forskellene i købekraften i de forskellige 

medlemsstater; tilskynder 

medlemsstaterne til at fastsætte 

mindsteløn i overensstemmelse med 

national lovgivning og praksis og til at 

overveje dens indvirkning på fattigdom 
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blandt personer i arbejde, 

husstandsindkomst, den samlede 

efterspørgsel og jobskabelse; 

Or. en 
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Punkt 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  40a. mener, at henstillingerne i 2015 

næsten udelukkende har fokuseret på 

arbejdsmarkedet og ikke har taget fat på 

udfordringerne med forringede ydelser og 

kvaliteten af de ydelser, der tilbydes til 

dem, der har behov herfor; minder om, at 

det er nødvendigt at investere i tidlig 

indgriben og forebyggelse og tilgængelige 

og inkluderende tjenesteydelser af høj 

kvalitet, herunder uddannelse fra et tidligt 

alderstrin, støtte til familier og 

lokalsamfund, sociale tjenesteydelser og 

sundhedspleje; fremhæver det forhold, at 

en øget efterspørgsel efter tjenesteydelser 

også kan føre til vigtig jobskabelse inden 

for den sociale sektor, hvis den håndteres 

effektivt, og at det med henblik på at opnå 

bæredygtige økonomier er afgørende at 

investere i sundheds- og plejesektorerne; 

opfordrer Kommissionen til at redegøre 

for de fremskridt, der – som led i 

Europa 2020-strategien – gøres med at 

udvikle initiativer til investering i 

sundheds- og plejesektorerne med henblik 

på kvalitetsbeskæftigelse; 

Or. en 
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Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. bemærker, at der – til trods for at 

Kommissionen har anerkendt, at 

fattigdommen og marginaliseringen er 

steget, så det nu er én ud af fire personer, 

der er ramt af fattigdom – ikke er nogen 

henvisning til fattigdomsmålet for Europa 

2020-strategien i de landespecifikke 

henstillinger; opfordrer til en omfattende 

strategi for fattigdomsbekæmpelse baseret 

på adgang til anstændige arbejdspladser, 

som fører til kvalitetsbeskæftigelse, 

tjenesteydelser og aktivering af en 

minimumsindkomst og social beskyttelse i 

overensstemmelse med 

nærhedsprincippet; påpeger, at 

uddannelse – og dermed 

kompetenceudvikling med henblik på 

beskæftigelse – er et af de vigtigste 

redskaber til bekæmpelse af fattigdom; 

understreger, at det er nødvendigt at 

erkende, at væksten i den personlige 

gældsættelse er en situation, der øger 

sårbarheden for den enkelte og for 

økonomien som helhed; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  42a. bemærker med bekymring den 

hastige stigning i ekstreme former for 

fattigdom, såsom hjemløshed, i mange 

medlemsstater; opfordrer til, at der rettes 

landespecifikke henstillinger til alle 

medlemsstater om strategier for social 

inklusion, herunder bekæmpelse af 

ekstreme former for fattigdom, såsom 

hjemløshed; er enig med Kommissionen i, 

at medlemsstaterne skal afhjælpe 

hjemløshed og risiko for hjemløshed 

gennem omfattende strategier baseret på 

forebyggelse, boligbaserede tilgange, en 

gennemgang af lovgivning om og praksis 

for udsættelse og tilgængelighed af reelt 

økonomisk overkommelige boliger, som 

kan give stabilitet, samt et stop for 

kriminaliseringen af hjemløse; efterlyser 

forbedringer for så vidt angår den 

tværnationale udveksling af bedste 

praksis og gensidig læring, og anerkender 

den rolle, som EU-programmet for 

beskæftigelse og social innovation (EaSI) 

spiller i denne sammenhæng; 

Or. en 
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  42b. noterer sig Kommissionens 

henstilling om at reformere 

sundhedssystemerne, således at de 

opfylder deres målsætning om at give 

universel adgang til pleje af høj kvalitet, 

herunder økonomisk overkommelig 

adgang til medicin, og navnlig 

livsreddende medicin, og til at sikre 

respekt for sundhedspersonalets 

rettigheder; bemærker, at visse 

medlemsstater som en konsekvens af 

krisen ikke har sikret fuld dækning under 

de offentlige sygesikringsordninger; 

Or. en 

 

 


