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Punkt 137 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  137a. beklager, at den økonomiske krise 

og de spareforanstaltninger, den har 

affødt, i alvorlig grad har påvirket 

grundlæggende sociale og borgerlige 

rettigheder samt arbejdstagerrettigheder, 

bl.a. retten til adgang til basale 

fornødenheder som uddannelse, bolig, 

sundhedspleje og social sikkerhed og har 

indvirket negativt på befolkningens 

generelle sundhedstilstand i nogle 

medlemsstater; opfordrer derfor EU-

institutionerne og medlemsstaterne til at 

foretage ex ante-analyser af alle 

politikkers indvirkning på de 

grundlæggende rettigheder og garantere, 

at der er tilstrækkelige midler til at 

opretholde respekten for grundlæggende 

rettigheder, samt sikre, at de borgerlige, 

økonomiske, kulturelle og sociale 

rettigheder opretholdes på det nødvendige 

mindsteniveau med særlig 

opmærksomhed på de mest udsatte og 

socialt svage grupper; 

Or. en 
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Punkt 137 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  137b. understreger nødvendigheden af 

respekt for retten til beskyttelse mod 

fattigdom og social udstødelse som anført 

i artikel 30 i den europæiske socialpagt; 

opfordrer alle medlemsstaterne til at 

indføre støtteforanstaltninger for at sikre 

deres borgere anstændige levevilkår og 

effektivt bekæmpe arbejdsløshed, social 

udstødelse, fattigdom og utilstrækkelig 

sundhedspleje; 

Or. en 
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Punkt 137 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  137c. opfordrer EU-institutionerne og 

medlemsstaterne til at analysere 

konsekvenserne af såvel planlagte som 

implementerede spareforanstaltninger for 

grundlæggende rettigheder ud fra et 

kønsperspektiv, der tager hensyn til 

spareforanstaltningers uforholdsmæssigt 

kraftige indvirkning på især kvinder og 

børn; opfordrer EU-institutionerne til 

straks at træffe afhjælpende 

foranstaltninger, der kan sikre kvinders 

og børns økonomiske, sociale og 

kulturelle rettigheder; 

Or. en 

 

 


