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  Skydd för sociala rättigheter 
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Förslag till resolution 

Punkt 137a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  137a. Europaparlamentet beklagar djupt 

att den ekonomiska krisen och de 

åtstramningsåtgärder som vidtagits mot 

den allvarligt har påverkat 

grundläggande sociala och medborgerliga 

rättigheter samt arbetstagarnas 

rättigheter, däribland rätten till 

grundläggande förnödenheter såsom 

utbildning, bostad, hälso- och sjukvård 

samt social trygghet, liksom den också har 

en negativ inverkan på folkhälsan överlag 

i vissa medlemsstater. Parlamentet 

uppmanar därför EU-institutionerna och 

medlemsstaterna, att på förhand bedöma 

konsekvenserna för de grundläggande 

rättigheterna av all politik och att 

garantera att tillräckliga resurser ställs till 

förfogande för att slå vakt om respekten 

för de grundläggande rättigheterna och 

för att säkerställa nödvändiga 

miniminivåer i fråga om de 

medborgerliga, ekonomiska, kulturella 

och sociala rättigheterna, med särskilt 

fokus på de mest utsatta och socialt mest 

missgynnade befolkningsgrupperna. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Punkt 137b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  137b. Europaparlamentet understryker att 

rätten till skydd mot fattigdom och social 

utslagning, i enlighet med artikel 30 i den 

europeiska sociala stadgan ska 

respekteras Parlamentet uppmanar alla 

medlemsstater att införa stödåtgärder för 

att deras invånare ska få drägliga 

levnadsvillkor, och att effektivt bekämpa 

arbetslöshet, social utslagning, fattigdom 

och otillräcklig hälso- och sjukvård.  

Or. en 
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Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 
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Förslag till resolution 

Punkt 137c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  137c. Europaparlamentet uppmanar 

EU-institutionerna och medlemsstaterna 

att undersöka de föreslagna eller 

genomförda åtstramningsåtgärdernas 

inverkan på de grundläggande 

rättigheterna på ett sätt som tar hänsyn 

till jämställdhetsaspekter, med beaktande 

av de oproportionerligt allvarliga 

konsekvenser åtgärderna får särskilt för 

kvinnor och barn. Parlamentet uppmanar 

EU-institutionerna att omedelbart vidta 

korrigerande åtgärder för att trygga 

kvinnors och barns ekonomiska, sociala 

och kulturella rättigheter. 

Or. en 

 

 


