
 

AM\1076517SV.doc  PE570.900v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

21.10.2015 A8-0307/2 

Ändringsförslag  2 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet beklagar att det 

inte görs någon allmän hänvisning till 

Europa 2020-strategins mål om en smart 

och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 

betonar att social- och 

sysselsättningspolitiken inte bara bör ha 

ett kostnadsperspektiv utan att hänsyn 

också bör tas till den långsiktiga nyttan. 

Parlamentet kräver därför att de relevanta 

sociala målen och miljömålen ska 

integreras i den nya bedömningsramen 

för att se till att landsspecifika 

rekommendationer riktas till samtliga 

länder som inte visar prov på positiv 

utveckling i fråga om 

fattigdomsbekämpning, skapande av 

anständiga arbetstillfällen som leder till 

kvalitetsjobb, förebyggande av 

skolavhopp, satsningar på livslångt 

lärande och resurseffektivet samt insatser 

för att förebygga klimatförändringar. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Ändringsförslag  3 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 33a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 33a. Europaparlamentet välkomnar den 

minskade arbetslösheten i EU. 

Parlamentet påpekar emellertid att 

arbetslöshetsnivåerna fortfarande är höga 

och uppmanar medlemsstaterna att ta ett 

helhetsperspektiv och driva en aktiv 

arbetsmarknadspolitik som är inriktad på 

att både öka de arbetssökandes 

anställbarhet och skapa en mer 

inkluderande arbetsmarknad, inbegripet 

ytterligare stödåtgärder för både 

arbetssökande och arbetsgivare. 

Parlamentet understryker att problemet 

med bristande kompetensmatchning och 

föråldrad kompetens behöver åtgärdas om 

man ska komma till rätta med 

långtidsarbetslösheten, och anser att 

denna politik behöver samordnas mer på 

nationell och europeisk nivå. Parlamentet 

efterlyser därför kraftfullare åtgärder för 

att stödja och vidareutveckla effektiv 

yrkesutbildning och fortbildning, 

samarbete mellan 

utbildningsinstitutioner, företag, 

arbetsgivarorganisationer och andra 

relevanta aktörer, och för att hantera 

behovet att effektivisera offentliga och 

privata arbetsförmedlingar i syfte att 

åtgärda den bristande 

kompetensmatchningen på 
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arbetsmarknaden och göra det lättare att 

söka arbete inom unionen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Ändringsförslag  4 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 34a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 34a. Europaparlamentet framhåller att 

Internationella valutafonden (IMF) och 

Organisationen för ekonomiskt samarbete 

och utveckling (OECD) har varnat för de 

sociala (fattigdom bland 

förvärvsarbetande) och ekonomiska 

(minskad inhemsk efterfrågan) problem i 

samband med lönedevalvering som 

uppkommit de senaste åren. Parlamentet 

betonar i detta sammanhang att en 

korrekt lönepolitik är avgörande för att 

upprätthålla den inhemska efterfrågan, 

och att löneökningar därför bör anpassas 

bättre till ändringar av produktiviteten. 

Parlamentet framhåller att det måste 

göras en hänvisning till vikten av att höja 

lönerna, särskilt i de länder där lönerna 

ligger under fattigdomsgränsen, men med 

respekt för subsidiaritetsprincipen. 

Parlamentet påminner om att 

minimilönerna skiljer sig kraftigt åt 

mellan medlemsstaterna, och upprepar 

sitt krav på en utredning1 av denna fråga 

som inbegriper en analys av skillnader i 

köpkraft mellan medlemsstaterna. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att fastställa minimilöner i enlighet med 

nationell lagstiftning och praxis samt att 

                                                 
1 Resolution av den 11 mars 2015 (Antagna texter, P8_TA(2015)0068), punkt 46. 
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överväga hur dessa löner påverkar 

fattigdomen bland förvärvsarbetande, 

hushållsinkomsten, den aggregerade 

efterfrågan samt skapandet av 

sysselsättning. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Ändringsförslag  5 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 40a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 40a. Europaparlamentet anser att 2015 

års rekommendationer nästan uteslutande 

har inriktats på arbetsmarknaden och inte 

har behandlat utmaningarna i form av 

neddragna tjänster och försämrad kvalitet 

på de tjänster som erbjuds behövande 

personer. Parlamentet erinrar om behovet 

att satsa på tidiga och förebyggande 

insatser samt tillgängliga och 

inkluderande tjänster av hög kvalitet, 

inklusive utbildning från tidig ålder, 

familje- och samhällsstöd, socialtjänster 

samt hälso- och sjukvård. Parlamentet 

påpekar att en ökad efterfrågan på 

tjänster, om den hanteras rätt, även skulle 

kunna leda till många nya arbetstillfällen 

inom den sociala sektorn, samt att hälso- 

och sjukvård samt social omsorg är 

viktiga sektorer att satsa på om man ska 

uppnå hållbara ekonomier. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att rapportera 

om framstegen när det gäller att inom 

ramen för Europa 2020-strategin utforma 

initiativ för investeringar i kvalitetsjobb 

inom sektorerna för hälso- och sjukvård 

och social omsorg. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Ändringsförslag  6 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 41a. Europaparlamentet beklagar att det – 

trots att kommissionen erkänt att 

fattigdom och marginalisering har ökat1, i 

och med att en av fyra personer drabbats 

av fattigdom – inte finns någon 

hänvisning i de landsspecifika 

rekommendationerna till fattigdomsmålet 

i Europa 2020-strategin. Parlamentet 

efterlyser en övergripande strategi för 

fattigdomsbekämpning som grundar sig 

på tillgång till anständiga arbetstillfällen 

som leder till kvalitetsjobb, tjänster och 

aktivering av minimiinkomst och socialt 

skydd, i överensstämmelse med 

subsidiaritetsprincipen. Parlamentet 

framhåller att utbildning som leder till 

anställbarhet är ett av de viktigaste 

verktygen för bekämpa fattigdom. 

Parlamentet understryker att man måste 

inse att en ökad personlig skuldsättning 

också ökar den personliga och allmänna 

ekonomiska sårbarheten. 

Or. en 

                                                 
1 COM(2015)0250. 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Ändringsförslag  7 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 42a. Europaparlamentet noterar med oro 

den snabba ökningen av extrema former 

av fattigdom, såsom hemlöshet i många 

medlemsstater. Parlamentet efterlyser 

landsspecifika rekommendationer till 

samtliga medlemsstater om strategier för 

social inkludering, inklusive om kamp 

mot extrema former av fattigdom, såsom 

hemlöshet. Parlamentet håller med 

kommissionen om att medlemsstaterna 

måste åtgärda hemlösheten och risken för 

hemlöshet genom övergripande strategier 

som bygger på förebyggande insatser, 

bostadsstyrda modeller, en översyn av 

regler och praxis för avhysning och på 

tillgång till bostäder till verkligt 

överkomliga priser som erbjuder stabilitet, 

samt ett stopp för kriminaliseringen av 

hemlösa. Parlamentet efterlyser 

förbättringar när det gäller det 

gränsöverskridande utbytet av bästa 

praxis och ömsesidigt lärande, och 

framhäver den roll som Europeiska 

unionens program för sysselsättning och 

social innovation (EaSI) spelar i detta 

sammanhang. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Ändringsförslag  8 

Thomas Händel 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 

genomförandet av 2015 års prioriteringar 

2015/2210(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 42b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 42b. Europaparlamentet noterar 

kommissionens rekommendation om en 

reform av hälso- och sjukvårdssystemen 

så att de kan uppfylla sina mål om att 

tillhandahålla allmän tillgång till vård av 

god kvalitet – bland annat till prismässigt 

överkomliga läkemedel, särskilt 

livräddande sådana – och säkra respekten 

för vårdpersonalens rättigheter. 

Parlamentet konstaterar att en del 

medlemsstater till följd av krisen inte har 

lyckats säkerställa en heltäckande 

offentlig hälso- och sjukvård. 

Or. en 

 

 


