
AM\1178862SV.docx PE635.409v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.3.2019 A8-0162/2

Ändringsförslag 2
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0162/2019
Marian Harkin
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2120(INI))

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet understryker att 
EU:s sociala mål och åtaganden är lika 
viktiga som de ekonomiska. Parlamentet 
betonar att den nödvändiga investeringen i 
social utveckling inte bara är ett sätt att 
garantera ekonomisk tillväxt och 
konvergens, utan även måste vara ett 
specifikt mål i sig självt. Parlamentet 
välkomnar att den sociala pelaren fått sin 
betydelse erkänd, liksom också att man 
erkänt att EU:s sociala dimension måste 
förstärkas och att brister i jämlikhet inom 
och mellan regioner måste bemötas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förstärka de sociala 
rättigheterna genom att förverkliga den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
på ett sätt som skapar en verklig social 
dimension i EU, också genom 
hänsynstagande till aktuella 
undersökningar och genom att 
resultattavlan för sysselsättningsindikatorer 
och sociala indikatorer får bättre politisk 
synlighet och genomslagskraft, samtidigt 
som alla landsspecifika rekommendationer 
omsätts i handling, inbegripet de som 
syftar till att ändra unionen så den blir 
mera socialt och ekonomiskt hållbar, jämte 
miljöhållbar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen dels att använda pelarens 
tjugo principer som bedömningsmarkörer 

2. Europaparlamentet understryker att 
EU:s sociala mål och åtaganden är lika 
viktiga som de ekonomiska. Parlamentet 
betonar att den nödvändiga investeringen i 
social utveckling inte bara är ett sätt att 
garantera ekonomisk tillväxt och 
konvergens, utan även måste vara ett 
specifikt mål i sig självt. Parlamentet 
välkomnar att den sociala pelaren fått sin 
betydelse erkänd, liksom också att man 
erkänt att EU:s sociala dimension måste 
förstärkas och att brister i jämlikhet inom 
och mellan regioner måste bemötas. 
Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att förstärka de sociala 
rättigheterna genom att förverkliga den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
på ett sätt som skapar en verklig social 
dimension i EU, också genom 
hänsynstagande till aktuella 
undersökningar och genom att 
resultattavlan för sysselsättningsindikatorer 
och sociala indikatorer får bättre politisk 
synlighet och genomslagskraft, samtidigt 
som alla landsspecifika rekommendationer 
omsätts i handling, inbegripet de som 
syftar till att ändra unionen så den blir 
mera socialt och ekonomiskt hållbar, jämte 
miljöhållbar. Parlamentet uppmanar 
kommissionen dels att använda pelarens 
tjugo principer som bedömningsmarkörer 
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för hur väl länderna lyckats integrera sitt 
åtagande för den sociala pelaren i sin 
ekonomiska politik, dels att stärka sin 
kapacitet för övervakning av den sociala 
situationen. Parlamentet betonar att 
överväganden om sysselsättning och 
sociala förhållanden bör jämställas med 
ekonomiska överväganden i förfarandet 
vid makroekonomiska obalanser.

för hur väl länderna lyckats integrera sitt 
åtagande för den sociala pelaren i sin 
ekonomiska politik, dels att stärka sin 
kapacitet för övervakning av den sociala 
situationen. Parlamentet betonar att 
sysselsättningsindikatorerna bör 
jämställas med ekonomiska överväganden, 
så att de kan få ge impulser till 
djupanalyser och korrigerande åtgärder i 
de medlemsstater som det berör.

Or. en
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Ändringsförslag 3
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0162/2019
Marian Harkin
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2120(INI))

Förslag till resolution
Punkt 40

Förslag till resolution Ändringsförslag

40. Europaparlamentet framhåller att 
alla måste ha tillgång till allmänna, 
solidaritetsbaserade och tillräckliga 
förtids- och ålderspensioner. Parlamentet 
förstår att medlemsstaterna står inför 
utmaningar när det gäller att stärka 
pensionssystemens hållbarhet men betonar 
betydelsen av att skydda solidariteten i 
dessa system. Parlamentet anser att det 
bästa sättet att säkerställa hållbara, säkra 
och tillräckliga pensioner för kvinnor och 
män är att öka den allmänna 
sysselsättningsgraden och skapa fler 
arbetstillfällen med god kvalitet för 
personer i alla åldrar, förbättra arbets- och 
anställningsvillkoren samt anslå de 
ytterligare offentliga medel som behövs. 
Parlamentet anser att reformer av 
pensionssystemen bland annat bör 
fokuseras på den faktiska pensionsåldern 
och bör spegla arbetsmarknadstrender, 
födelsetal, hälsoläget och välståndet, 
arbetsvillkoren och försörjningskvoten. 
Parlamentet anser att dessa reformer också 
måste beakta situationen för de miljontals 
arbetstagare i Europa, framför allt kvinnor 
och unga samt egenföretagare, som 
drabbats av osäkra, atypiska anställningar 
och perioder med ofrivillig arbetslöshet 
eller arbetstidsnedskärning.

40. Europaparlamentet framhåller att 
alla bör få tillräckliga förtids- och 
ålderspensioner. Parlamentet förstår att 
medlemsstaterna står inför utmaningar när 
det gäller att stärka pensionssystemens 
hållbarhet men betonar betydelsen av att 
skydda solidariteten i dessa system. 
Parlamentet anser att ett av de bästa sätten 
att säkerställa hållbara, säkra och 
tillräckliga pensioner för kvinnor och män 
är att öka den allmänna 
sysselsättningsgraden och skapa fler 
arbetstillfällen med god kvalitet för 
personer i alla åldrar, förbättra arbets- och 
anställningsvillkoren samt att komplettera 
de allmänna pensionerna med 
tjänstepensioner, tilläggspensioner och 
privata pensionsförsäkringar. Parlamentet 
anser att reformer av pensionssystemen 
bland annat bör fokuseras på den faktiska 
pensionsåldern och bör spegla 
arbetsmarknadstrender, födelsetal, 
hälsoläget och välståndet, arbetsvillkoren 
och försörjningskvoten. Parlamentet anser 
att dessa reformer också måste beakta 
situationen för de miljontals arbetstagare i 
Europa, framför allt kvinnor och unga samt 
egenföretagare.
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Ändringsförslag 4
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0162/2019
Marian Harkin
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: 
sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
(2018/2120(INI))

Förslag till resolution
Punkt 43

Förslag till resolution Ändringsförslag

43. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken, som är en av 
EU:s viktigaste typer av 
investeringspolitik, har visat sig effektivt 
kunna öka den sociala sammanhållningen 
och minska ojämlikheten. Medlemsstaterna 
uppmanas att till fullo utnyttja de 
tillgängliga medlen för genomförande av 
den europeiska sociala pelaren.

43. Europaparlamentet anser att 
sammanhållningspolitiken, som är en av 
EU:s viktigaste typer av 
investeringspolitik, har visat sig effektivt 
kunna öka den sociala sammanhållningen 
och minska ojämlikheten. Medlemsstaterna 
uppmanas att till fullo utnyttja de 
tillgängliga medlen. Parlamentet 
välkomnar den utökade samordningen 
mellan den europeiska 
planeringsterminen och 
sammanhållningspolitiken.

Or. en


