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Forslag til beslutning
Punkt 2

Forslag til beslutning Ændringsforslag

2. understreger, at EU's sociale mål og 
forpligtelser er lige så vigtige som de 
økonomiske mål; understreger, at behovet 
for at investere i social udvikling ikke kun 
er et middel til at sikre, at økonomisk 
vækst og konvergens kan opnås, men også 
bør være et mål i sig selv; glæder sig over 
anerkendelsen af betydningen af den 
sociale søjle og af behovet for at styrke 
EU's sociale dimension samt at reagere på 
uligheder inden for og mellem regioner; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke de sociale 
rettigheder ved at gennemføre den 
europæiske søjle for sociale rettigheder på 
en sådan måde, at der skabes en reel social 
dimension for EU, herunder ved at notere 
sig de seneste undersøgelser og ved at 
forbedre den politiske synlighed og 
virkningen af resultattavlen over centrale 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
indikatorer, herunder dem, der sigter mod 
forandringsfremmende foranstaltninger hen 
imod en socialt, økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtig union; opfordrer 
Kommissionen til at anvende de 20 
principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder som markører for en 
vurdering af landenes succes med hensyn 
til at integrere deres engagement i den 
sociale søjle i deres økonomiske politikker 

2. understreger, at EU's sociale mål og 
forpligtelser er lige så vigtige som de 
økonomiske mål; understreger, at behovet 
for at investere i social udvikling ikke kun 
er et middel til at sikre, at økonomisk 
vækst og konvergens kan opnås, men også 
bør være et mål i sig selv; glæder sig over 
anerkendelsen af betydningen af den 
sociale søjle og af behovet for at styrke 
EU's sociale dimension samt at reagere på 
uligheder inden for og mellem regioner; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at styrke de sociale 
rettigheder ved at gennemføre den 
europæiske søjle for sociale rettigheder på 
en sådan måde, at der skabes en reel social 
dimension for EU, herunder ved at notere 
sig de seneste undersøgelser og ved at 
forbedre den politiske synlighed og 
virkningen af resultattavlen over centrale 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
indikatorer, herunder dem, der sigter mod 
forandringsfremmende foranstaltninger hen 
imod en socialt, økonomisk og 
miljømæssigt bæredygtig union; opfordrer 
Kommissionen til at anvende de 20 
principper i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder som markører for en 
vurdering af landenes succes med hensyn 
til at integrere deres engagement i den 
sociale søjle i deres økonomiske politikker 
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og at styrke overvågningskapaciteten på 
det sociale område; understreger, at 
beskæftigelsesmæssige og sociale hensyn 
bør rangere på lige fod med økonomiske 
hensyn inden for rammerne af proceduren 
i forbindelse med makroøkonomiske 
ubalancer;

og at styrke overvågningskapaciteten på 
det sociale område; understreger, at 
beskæftigelsesindikatorer bør rangere på 
lige fod med økonomiske hensyn og 
således give dem mulighed for at 
igangsætte dybdegående analyser og 
korrigerende foranstaltninger i de 
pågældende medlemsstater;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 40

Forslag til beslutning Ændringsforslag

40. fremhæver, at universel adgang til 
offentlig, solidaritetsbaseret og 
tilstrækkelig alderspension skal gives til 
alle; anerkender de udfordringer, som 
medlemsstaterne står over for med hensyn 
til at styrke pensionssystemernes 
bæredygtighed, men understreger 
vigtigheden af at sikre solidariteten i de 
systemer; mener, at den bedste måde at 
sørge for holdbare, sikre og tilstrækkelige 
pensioner til kvinder og mænd er at øge 
den samlede beskæftigelsesfrekvens og 
skabe flere kvalitetsjob blandt alle 
aldersgrupper, forbedre arbejds- og 
beskæftigelsesforhold og afsætte de 
nødvendige supplerende offentlige 
udgifter; mener, at reformer af 
pensionssystemer bl.a. bør fokusere på den 
faktiske pensionsalder og afspejle 
tendenser på arbejdsmarkedet, 
fødselshyppighed, sundhedsmæssig 
situation, indkomst- og formueforhold, 
arbejdsforhold og den samlede 
forsørgerkvote; mener, at disse reformer 
også skal tage hensyn til situationen for 
millioner af arbejdstagere i Europa, navnlig 
kvinder, unge og selvstændige, der lider 
under usikre, atypiske ansættelsesforhold, 
perioder med ufrivillig arbejdsløshed eller 
nedsat arbejdstid;

40. fremhæver, at alle bør have 
universel adgang til tilstrækkelig 
alderspension; anerkender de udfordringer, 
som medlemsstaterne står over for med 
hensyn til at styrke pensionssystemernes 
bæredygtighed, men understreger 
vigtigheden af at sikre solidariteten i de 
systemer; mener, at blandt de bedste 
måder at sørge for holdbare, sikre og 
tilstrækkelige pensioner til kvinder og 
mænd er at øge den samlede 
beskæftigelsesfrekvens og skabe flere 
kvalitetsjob blandt alle aldersgrupper, 
forbedre arbejds- og beskæftigelsesforhold 
og supplere lovbestemte pensioner med 
arbejdsmarkedsrelaterede, supplerende og 
private ordninger; mener, at reformer af 
pensionssystemer bl.a. bør fokusere på den 
faktiske pensionsalder og afspejle 
tendenser på arbejdsmarkedet, 
fødselshyppighed, sundhedsmæssig 
situation, indkomst- og formueforhold, 
arbejdsforhold og den samlede 
forsørgerkvote; mener, at disse reformer 
også skal tage hensyn til situationen for 
millioner af arbejdstagere i Europa, navnlig 
kvinder, unge og selvstændige;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

43. er af den opfattelse, at 
samhørighedspolitikken som en af Den 
Europæiske Unions vigtigste 
investeringspolitikker har vist sig at være 
effektiv med hensyn til at øge den sociale 
samhørighed og mindske uligheder; 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld 
brug af de tilgængelige midler til at 
gennemføre den europæiske søjle for 
sociale rettigheder;

43. er af den opfattelse, at 
samhørighedspolitikken som en af Den 
Europæiske Unions vigtigste 
investeringspolitikker har vist sig at være 
effektiv med hensyn til at øge den sociale 
samhørighed og mindske uligheder; 
opfordrer medlemsstaterne til at gøre fuld 
brug af de tilgængelige midler; glæder sig 
over den tættere tilpasning af det 
europæiske semester og 
samhørighedspolitikken;

Or. en


