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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, 

som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 

vedtager: 

1. bemærker, at mange medlemsstater stadig har store underskud, mens andre akkumulerer 

store overskud på betalingsbalancens løbende poster, og at der er behov for at udvikle og 

samordne programmer for finanspolitisk ansvarlighed, som tager højde for disse forskelle 

og er forenelige med skabelse af anstændige arbejdspladser, der kan føre til 

kvalitetsbeskæftigelse, økonomisk vækst og følgelig en bæredygtig velfærdsstat for de 

fremtidige generationer; opfordrer Kommissionen, som allerede har modtaget de nationale 

budgetforslag for 2016, til inden for rammerne af den finanspolitik, der er fastsat i 

stabilitets- og vækstpagten (SVP), at udnytte dens eksisterende fleksibilitet1 fuldt ud for, 

hvor det er relevant, at tilvejebringe en fleksibel proces for national ansvarlighed, der 

afspejler konjunkturen i de enkelte medlemsstater bedre, og som kan give mulighed for 

vedtagelse af socialt ansvarlige og økonomisk effektive politikker, der sigter mod at skabe 

anstændige arbejdspladser, hvilket vil føre til kvalitetsbeskæftigelse og sociale 

investeringer i tjenesteydelser af høj kvalitet; 

2. mener, at medlemsstater med et finanspolitisk råderum bør gøre brug af dette råderum til 

at fremme den interne efterspørgsel og vækstfremmende investeringer, mens det er 

nødvendigt, at de medlemsstater, der har store underskud eller stor gæld, fortsætter deres 

bestræbelser på at opnå holdbare offentlige finanser; 

3. beklager, at der ikke er nogen generel reference til Europa 2020-målene om intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst; understreger, at social- og beskæftigelsespolitikker ikke 

kun bør anskues ud fra et omkostningsperspektiv, men at der ligeledes bør tages hensyn til 

gevinsterne på lang sigt; opfordrer derfor til, at de relevante sociale og miljømæssige mål 

integreres i den nye vurderingsramme, så det sikres, at der foreslås landespecifikke 

henstillinger til alle de lande, som ikke gør fremskridt med hensyn til at bekæmpe 

fattigdom, tilvejebringe anstændige arbejdspladser, som kan føre til 

kvalitetsbeskæftigelse, forebygge, at elever forlader skolen for tidligt, fremme livslang 

læring samt ressourceeffektivitet og forebyggelse af klimaændringer; 

4. opfordrer til, at de landespecifikke henstillinger omfatter Kommissionens henstilling2 

vedrørende forebyggende omstrukturering af virksomheder, der risikerer at blive 

insolvente, og gældssanering for erhvervsdrivende, der er gået konkurs, uanset om disse er 

fysiske eller juridiske personer, med henblik på at give virksomheder en ny chance; 

opfordrer ligeledes Kommissionen til at undersøge muligheden for at udvide sådanne 

programmer til også at omfatte familier, der risikerer at blive sat på gaden, med henblik på 

at sikre større social samhørighed ved at mindske risikoen for hjemløshed; understreger, at 

husstandenes finansielle vanskeligheder, selv om de er blevet mindre alvorlige, fortsat er 

et godt stykke over de niveauer, der er blevet registreret i løbet af de seneste ti år, og at der 

ifølge Kommissionen fortsat er en stor kløft mellem graden af finansielle vanskeligheder 

                                                 
1 COM(2015)0012: "Optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under 

stabilitets- og vækstpagten". 
2 Henstilling af 12. marts 2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. 
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for henholdsvis lavindkomsthusstande og husstande med en højere indkomst1; 

5. bemærker, at underskuddet er blevet nedbragt i en række lande, men at denne proces også 

har medført et fald i de offentlige investeringer i Unionen; glæder sig derfor over 

promoveringen af en europæisk investeringspolitik, der tager sigte på at sætte skub i 

væksten og jobskabelsen, og opfordrer til, at der gøres yderligere bestræbelser på at sikre 

finansieringen af realøkonomien; er af den opfattelse, at hovedformålet med, at projekter 

får støtte fra EFSI, bør være skabelse af anstændige arbejdspladser, som kan føre til 

kvalitetsbeskæftigelse, samt opnåelse af social, økonomisk og territorial samhørighed; 

mener, at der bør anvendes stærkere foranstaltninger, som en imødekommelse af 

Parlamentets opfordring2 til at fremme sociale investeringer ikke blot med henblik på 

opnåelse af økonomiske gevinster, men også for at fremme en positiv social indvirkning 

og nedbringe uligheden, bl.a. ved at forbedre de offentlige tjenesteydelser og støtte 

skabelsen af arbejdspladser for forskellige kategorier af dårligt stillede personer; 

understreger i den forbindelse, at det er nødvendigt at styrke Kommissionens 

reguleringsværktøjer (såsom konsekvensanalyser og evalueringer) og at gennemføre 

forskellige former for kontrol og overvågning dér, hvor der foretages investeringer; 

6. understreger, at SMV'erne – skønt de udgør selve rygraden i jobskabelsen i Unionen – 

fortsat oplever vanskeligheder ved at få adgang til kredit samt unødige administrative 

byrder og bureaukrati, hvilket hæmmer deres vækst og bæredygtighed samt deres 

jobskabelsespotentiale; bemærker Kommissionens initiativ til at modernisere det 

lovgivningsmæssige og administrative miljø med henblik på at forbedre 

investeringsklimaet og SMV'ernes vilkår, og støtter henstillinger, der kan medføre 

forbedringer, samtidig med at de sociale og arbejdsmarkedsmæssige standarder 

respekteres; fremhæver betydningen af investeringer for så vidt angår udvikling af 

innovative finansieringskanaler, såsom crowdfunding og mikrokredit, og af investeringer, 

der har til formål at fremme udviklingen af SMV'er, mikrovirksomheder, innovative 

nystartede virksomheder og virksomheder, der f.eks. fremmer "grønne job"; 

7. minder om, at regioner, som lider under alvorlige og permanente naturlige eller 

demografiske handicap, almindeligvis har højere arbejdsløshed og lavere økonomisk 

vækst; mener derfor, at der er behov for investeringer til at forbedre deres vækstpotentiale 

og få mennesker til at bosætte sig på de pågældende områder med henblik på at sikre 

disses bæredygtighed; 

8. noterer sig henstillingerne om behovet for at gå videre med nye arbejdsmarkedsreformer, 

og opfordrer til, at disse reformer, såfremt de gennemføres, sikrer social beskyttelse og 

social dialog (i overensstemmelse med national praksis) samt sikrer den nødvendige 

politiske konsensus, for at de skal kunne være bæredygtige og effektive; mener, at 

arbejdsmarkedsreformerne bør opnå den nødvendige balance mellem fleksibilitet og 

sikkerhed for både arbejdstagere og arbejdsgivere, og at de ikke bør føre til f.eks. 

udelukkelse af arbejdstagere fra kollektive overenskomstforhandlinger, lavere 

produktivitet eller lavere beskæftigelsesniveauer; opfordrer til, at der – idet det udnyttes, 

at vi nu er nået et konjunkturmæssigt vendepunkt – gennemføres ambitiøse 

arbejdsmarkedsreformer i de medlemsstater, hvor der fortsat er behov herfor; mener, at 

disse reformer bør være i stand til at mindske opsplitningen, fremme jobskabelsen, 

                                                 
1 Den beskæftigelsesmæssige og sociale situation i EU i EU's kvartalsvise undersøgelse fra juni 2015. 
2 Beslutning af 11. marts 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0068), stk. 10 og 18. 
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reducere usikkerheden og bekæmpe fattigdom med henblik på at øge produktiviteten og 

konkurrenceevnen i vores økonomi, samtidig med at der sikres flere arbejdspladser og 

anstændige lønninger ved hjælp af investeringer i menneskelig kapital; understreger, at 

andre strukturreformer, såsom genindustrialisering, er lige så vigtige for så vidt angår 

etablering af et bæredygtigt arbejdsmarked; 

9. opfordrer Kommissionen til at sikre, at de arbejdsmarkedsreformer, som indgår i deres 

politiske retningslinjer, bl.a. tilsigter at mindske opsplitningen, sikre bedre forudsigelse og 

et bedre match af kvalifikationer og job, fremme integration af sårbare grupper på 

arbejdsmarkedet, reducere fattigdom hos personer i beskæftigelse, fremme ligestilling 

mellem kønnene, styrke rettighederne for arbejdstagere med atypiske kontrakter og sikre 

en større social beskyttelse for selvstændige arbejdstagere; 

10. glæder sig over nedbringelsen af arbejdsløsheden i Unionen; påpeger imidlertid, at 

arbejdsløsheden fortsat er høj, og anmoder medlemsstaterne om at anlægge en holistisk 

tilgang i forbindelse med gennemførelsen af effektive, aktive arbejdsmarkedspolitikker, 

der sigter mod både de jobsøgendes beskæftigelsesegnethed og et mere inkluderende 

arbejdsmarked og omfatter yderligere støtteforanstaltninger for såvel jobsøgende som 

arbejdsgivere; understreger, at det er nødvendigt at tage fat på problemet med manglende 

sammenfald mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer og forældede kvalifikationer, 

som en måde hvorpå man kan tackle langtidsledighed, og mener, at det er nødvendigt med 

en større samordning af disse politikker på nationalt og europæisk plan; opfordrer derfor 

til stærkere foranstaltninger til at støtte og videreudvikle effektiv erhvervsuddannelse, 

samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og 

andre relevante aktører, og fremhæver behovet for at forbedre effektiviteten af offentlige 

og private arbejdsformidlingskontorer med henblik på at imødegå manglende sammenfald 

mellem udbudte og efterspurgte kvalifikationer på arbejdsmarkedet og lette jobsøgning i 

Unionen; 

11. bemærker, at manglen på eller langsommeligheden i strukturreformer er et velkendt 

problem i visse medlemsstater, og mener derfor, at Kommissionen som led i sit mål for 

det europæiske semester bør vurdere nærmere, hvordan den manglende ansvarlighed 

udvist af visse medlemsstater ved ikke at have gennemført strukturreformer, er gået ud 

over jobskabelsen på mellemlang sigt; 

12. erkender, at fastsættelse af mindsteløn henhører under medlemsstaternes 

kompetenceområde, og at dette skal respekteres i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet; 

13. påpeger, at Den Internationale Valutafond (IMF) og Organisationen for Økonomisk 

Samarbejde og Udvikling (OECD) har advaret om de sociale og økonomiske problemer 

(hhv. fattigdom blandt personer i arbejde og lavere intern efterspørgsel), der er forbundet 

med den løndevaluering, som har fundet sted i løbet af de seneste år; understreger i denne 

forbindelse, at en hensigtsmæssig lønpolitik er afgørende for at kunne opretholde den 

interne efterspørgsel, og at lønstigninger derfor bør tilpasses bedre til ændringer i 

produktiviteten; fastholder, at der skal være en henvisning til vigtigheden af at hæve 

lønningerne, navnlig i de lande, hvor lønningerne ligger under fattigdomsgrænsen¸ men at 

en sådan henvisning ikke må undergrave nærhedsprincippet; minder om, at mindstelønnen 

varierer væsentligt medlemsstaterne imellem, og gentager sin anmodning om en 
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undersøgelse af dette spørgsmål1, herunder en analyse af forskellene i købekraften i de 

forskellige medlemsstater; tilskynder medlemsstaterne til at fastsætte mindsteløn i 

overensstemmelse med national lovgivning og praksis og til at overveje dens indvirkning 

på fattigdom blandt personer i arbejde, husstandsindkomst, den samlede efterspørgsel og 

jobskabelse; 

14. bemærker, at nogle arbejdsmarkedsreformer har indført nye kontraktformer, og at nogle af 

disse ifølge Kommissionen har øget usikkerheden på arbejdsmarkedet og i mange tilfælde 

kræver en uretfærdig grad af fleksibilitet af de yngre generationer; bemærker med 

bekymring tallene fra nogle medlemsstater, hvis satser for midlertidigt arbejde omfatter 

over 90 % af de nye kontrakter, hvilket især berører de unge og kvinder, og som ifølge 

OECD2 er en af de direkte årsager til stigende ulighed, selv om nogle arbejdstagere i visse 

tilfælde går specifikt efter sådanne arbejdsordninger med henblik på at få en større balance 

mellem arbejdslivet og privatlivet eller yderligere indtægter; opfordrer medlemsstaterne til 

at skabe synergier mellem de nationale politikker og den europæiske samhørighedspolitik 

for at forstærke effekten for disse prioritetsgrupper; udtrykker særlig bekymring over 

udbredelsen af ansættelse uden et fast timetal; mener, at alle former for kontraktlige 

aftaler bør give arbejdstagerne adgang til et sæt grundlæggende rettigheder og passende 

social beskyttelse; 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at notere sig IMF's rapport3 om årsagerne 

til og følgerne af ulighed, ifølge hvilken stigningen i indkomstuligheden kan have 

negative konsekvenser for den økonomiske vækst og jobskabelsespotentialet; opfordrer 

til, at der gøres en styrket indsats for at omlægge skattebyrden fra beskatning af arbejde 

over mod andre indtægtskilder, at der gøres en effektiv indsats hvad angår politikkerne for 

beskatning af arbejde, og til at der skabes mere retfærdige arbejdsmarkeder, der sikrer fri 

bevægelighed for arbejdstagere i Europa, og omfordelingspolitikker, idet der tages hensyn 

til de enkelte medlemsstaters særlige karakteristika med henblik på at fremme økonomisk 

vækst og øge konkurrencedygtigheden og produktiviteten samt lette en større og 

opadgående økonomisk og social konvergens; 

16. bemærker, at det høje niveau af langtidsledighed i Unionen, navnlig i visse medlemsstater, 

medfører, at et stigende antal arbejdstagere mister deres ydelser, inden de finder et nyt 

arbejde; bemærker, at nogle medlemsstater har begrænset adgangen til sådanne ydelser 

eller har nedsat det beløb, der er til rådighed, og/eller den tilsvarende støtteberettigede 

periode; opfordrer medlemsstaterne til inden for rammerne af deres kompetencer at 

opretholde en balance mellem en passende social beskyttelse og passende incitamenter til 

aktiv jobsøgning, som giver en individuelt tilpasset støtte, uden betingelser, hvis 

manglende overholdelse medfører straf, hvilket undergraver de sociale rettigheder; 

opfordrer medlemsstaterne til at oprette stærke aktiveringsforanstaltninger med henblik på 

at opnå mere effektive resultater; erkender, at en forbedring af beskæftigelsespolitikken og 

den sociale beskyttelse – med henblik på at aktivere støtte, beskytte borgere og derved 

sikre større social samhørighed – udgør nøglekomponenter i bæredygtig økonomisk 

vækst; opfordrer til, at der gennemføres en særlig undersøgelse af sådanne incitamenter på 

EU-plan, og opfordrer medlemsstaterne til i overensstemmelse med national praksis at 

indføre minimumsindkomstordninger, der sigter mod at imødegå enklaver præget af social 

                                                 
1 Beslutning af 11. marts 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0068), stk. 46. 
2 OECD-rapport: "In it together: Why less inequality benefits all" af 21. maj 2015. 
3 IMF-rapport: "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective" fra juni 2015. 
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udstødelse og sikre en minimumsindkomst for husstandene; 

17. glæder sig over nedbringelsen af ungdomsarbejdsløsheden, men påpeger, at den stadig er 

alarmerende høj i mange medlemsstater og regioner og ikke nødvendigvis afspejler en 

nettoforøgelse af beskæftigelsen; understreger, at jobusikkerheden og underbeskæftigelsen 

også er steget, og at 43 % af de unge i 2014 var ansat på midlertidige kontrakter, mens 

32 % var ansat på deltid; glæder sig over Kommissionens beslutning om at frigive 1 mia. 

EUR til forfinansiering af ungdomsgarantiordningen; opfordrer medlemsstaterne til 

hurtigt og effektivt at anvende alle de disponible midler til at implementere  

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet med minimumskvalitetsstandarder; opfordrer desuden 

til, at der løbende og nøje føres tilsyn med disse midler, så det sikres, at de hjælper unge 

mennesker med for alvor at få foden indenfor på arbejdsmarkedet; opfordrer 

medlemsstaterne til at prioritere sprogindlæring og fremme mobiliteten gennem 

programmer som Erasmus+ eller Erasmus for unge iværksættere samt til at deltage i 

beskæftigelsesnetværket Eures; understreger ligeledes, at det er vigtigt at fremme og 

tilskynde til lærepladser som en måde, hvorpå unge kan opnå de faglige kvalifikationer, 

der vil fremme deres adgang til arbejdsmarkedet; 

18. bemærker, at der er en betydelig forskel mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvor 

vellykket gennemførelsen af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet hidtil 

har været; bemærker, at Den Internationale Arbejdsorganisation har anslået, at det ville 

kræve et budget på 21 mia. EUR at få løst ungdomsarbejdsløshedsproblemet i Unionen, 

og at Kommissionens nuværende finansielle forpligtelser er helt utilstrækkelige og må 

hæves til et tilstrækkeligt niveau; opfordrer Kommissionen til at samarbejde med 

medlemsstaterne og repræsentative ungdomsorganisationer om at foreslå 

minimumsstandarder og bedste praksis i forbindelse med gennemførelsen af 

ungdomsgarantien; 

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere deres indsats for at tackle 

social dumping og løndumping i Unionen, da dette er til alvorlig skade for de 

arbejdstagere, der rammes heraf, og for socialsikringsordningerne i medlemsstaterne; 

opfordrer endvidere til, at arbejdsmarkedets parter inddrages i denne indsats på alle 

niveauer; 

20. understreger, at jobusikkerheden blandt unge har negative konsekvenser for beslutningen 

om at stifte familie og følgelig har negativ indvirkning på medlemsstaternes demografiske 

fremtidsudsigter; 

21. minder om, at det er nødvendigt at tackle sort arbejde, som ødelægger EU's økonomi, 

fører til uretfærdig konkurrence og markedsforvridninger og resulterer i en stigende 

mangel på social beskyttelse og jobbeskyttelse for arbejdstagerne; opfordrer derfor til, at 

den europæiske platform mod sort arbejde iværksættes prompte; 

22. mener, at henstillingerne i år næsten udelukkende har fokuseret på arbejdsmarkedet og 

ikke har taget fat på udfordringerne med forringede ydelser og kvaliteten af de ydelser, der 

tilbydes til dem, der har behov herfor; minder om, at det er nødvendigt at investere i tidlig 

indgriben og forebyggelse og tilgængelige og inkluderende tjenesteydelser af høj kvalitet, 

herunder uddannelse fra et tidligt alderstrin, støtte til familier og lokalsamfund, sociale 

tjenesteydelser og sundhedspleje; fremhæver det forhold, at en øget efterspørgsel efter 

tjenesteydelser også kan føre til vigtig jobskabelse inden for den sociale sektor, hvis den 
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håndteres effektivt, og at det med henblik på at opnå bæredygtige økonomier er afgørende 

at investere i sundheds- og plejesektorerne; opfordrer Kommissionen til at redegøre for de 

fremskridt, der – som led i Europa 2020-strategien – gøres med at udvikle initiativer til 

investering i sundheds- og plejesektorerne med henblik på kvalitetsbeskæftigelse; 

23. understreger, at skattesystemernes progressivitet ifølge en rapport fra IMF1 i løbet af de 

seneste år er blevet svækket i nogle medlemsstater, hvilket har medført stigende ulighed; 

mener, at skattekilen har været meget højere for lavtlønnede arbejdstagere og for SMV'er 

med højere effektive skattesatser; erkender – selv om beskatning henhører under 

medlemsstaternes kompetenceområde – at progressive skattesystemer bidrager til at 

afbøde de værste følger af økonomiske kriser, og anerkender, at det er vigtigt at sænke 

skatten på arbejde samt selskabsskatten med henblik på at øge efterspørgslen og skabe 

arbejdspladser, samtidig med at der sikres tilstrækkelig finansiering af 

socialsikringsordningerne; insisterer på, at skattesvig og skatteundgåelse skal tackles i 

medlemsstaterne og medlemsstaterne imellem; 

24. opfordrer Kommissionen til at yde vejledning til medlemsstaterne om, hvordan man kan 

gøre noget ved kvindernes lave deltagelse på arbejdsmarkedet ved at tackle opsplitningen 

af arbejdsmarkedet, lønforskellen mellem mænd og kvinder og den ulige fordeling af 

omsorgsforpligtelserne; understreger, at der er behov for en bredere tilgang til ligestilling, 

der rækker videre end til beskæftigelsesfrekvenser; 

25. noterer sig den potentielle værdi af europæiske automatiske stabilisatorer; bemærker, at 

Kommissionen ikke – som en opfølgning på dens meddelelse om styrkelse af Den 

Økonomiske og Monetære Unions sociale dimension og som efterlyst af Parlamentet2 – i 

de landespecifikke henstillinger har medtaget betydningen af at opretholde stærke 

automatiske stabilisatorer i medlemsstaterne, dette til trods for at det er vigtigt med 

hensyn til at bevare den sociale samhørighed samt fremme den interne efterspørgsel og 

den økonomiske vækst; anmoder Kommissionen om en detaljeret oversigt over de valg, 

som medlemsstaterne har truffet på vanskelige politikområder, og de dertil hørende 

resultater for at skabe mulighed for en mere effektiv analyse og tilskynde til identificering 

og udveksling af bedste praksis mellem medlemsstaterne; 

26. understreger, at socialøkonomien giver beskæftigelse til over 14 millioner mennesker, 

hvilket udgør omkring 6,5 % af Unionens arbejdsstyrke; beklager, at det er endnu 

vanskeligere for virksomheder i socialøkonomien (navnlig for SMV'er og 

mikrovirksomheder), som repræsenterer 10 % af de europæiske virksomheder, end for 

traditionelle virksomheder at opnå offentlig eller privat finansiering; understreger, at det 

er nødvendigt at øge støtten til dem ved f.eks. at give dem mulighed for at få adgang til 

forskellige former for finansiering, såsom europæiske fonde, mikrokreditter og 

crowdfunding, eller ved at give dem bedre adgang til den digitale økonomi; mener i den 

forbindelse, at de landespecifikke henstillinger bør lægge større vægt på socialøkonomiske 

virksomheders rolle med hensyn til at fremme social og økonomisk samhørighed i Europa 

i overensstemmelse med Europa 2020-strategien; 

27. bemærker, at der – til trods for at Kommissionen har anerkendt, at fattigdommen og 

                                                 
1 IMF-rapport: "Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective" fra juni 2015.  
2 Beslutning af 11. marts 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0068). 
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marginaliseringen er steget1, så det nu er én ud af fire personer, der er ramt af fattigdom – 

ikke er nogen henvisning til fattigdomsmålet for Europa 2020-strategien i de 

landespecifikke henvisninger; opfordrer til en omfattende strategi for 

fattigdomsbekæmpelse baseret på adgang til anstændige arbejdspladser, som fører til 

kvalitetsbeskæftigelse, tjenesteydelser og aktivering af en minimumsindkomst og social 

beskyttelse i overensstemmelse med nærhedsprincippet; påpeger, at uddannelse – og 

dermed kompetenceudvikling med henblik på beskæftigelse – er et af de vigtigste 

redskaber til bekæmpelse af fattigdom; understreger, at det er nødvendigt at erkende, at 

væksten i den personlige gældsættelse er en situation, der øger sårbarheden for den 

enkelte og for økonomien som helhed; 

28. understreger, at beskæftigelse er den bedste måde at bekæmpe fattigdom og social 

udstødelse, og at medlemsstaterne bør fokusere på at lette adgangen til arbejdsmarkedet, 

især for unge og langtidsledige; 

29. bemærker med bekymring den hastige stigning i ekstreme former for fattigdom, såsom 

hjemløshed, i mange medlemsstater; opfordrer til, at der rettes landespecifikke 

henstillinger til alle medlemsstater om strategier for social inklusion, herunder 

bekæmpelse af ekstreme former for fattigdom, såsom hjemløshed; er enig med 

Kommissionen i, at medlemsstaterne skal afhjælpe hjemløshed og risiko for hjemløshed 

gennem omfattende strategier baseret på forebyggelse, boligbaserede tilgange, en 

gennemgang af lovgivning om og praksis for udsættelse og tilgængelighed af reelt 

økonomisk overkommelige boliger, som kan give stabilitet, samt et stop for 

kriminaliseringen af hjemløse; efterlyser forbedringer for så vidt angår den tværnationale 

udveksling af bedste praksis og gensidig læring, og anerkender den rolle, som EU-

programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) spiller i denne sammenhæng; 

30. opfordrer til, at der gennemføres pensionsreformer under hensyntagen til Parlamentets 

gentagne henstillinger2 om at sikre bæredygtighed, sikkerhed og tilstrækkelighed, for så 

vidt angår pensioner til kvinder og mænd, ved at styrke pensionsordninger, der sigter mod 

en anstændig pensionsindkomst, der som minimum ligger over fattigdomsgrænsen; mener, 

at en kobling alene mellem pensionsalderen og den forventede levealder ikke er den 

eneste måde at tackle udfordringerne ved en aldrende befolkning, og at reformer af 

pensionssystemerne bl.a. også bør afspejle tendenser på arbejdsmarkedet, fødselsraten, 

den demografiske og sundhedsmæssige situation, indkomst- og formueforhold, 

arbejdsforhold og den samlede forsørgerkvote; minder om, at den bedste måde at imødegå 

udfordringerne ved en aldrende befolkning er at øge den samlede beskæftigelsesfrekvens, 

ved bl.a. at bygge på sociale investeringer i aktiv aldring; 

31. er foruroliget over den begrænsede rolle, som de nationale parlamenter, arbejdsmarkedets 

parter og civilsamfundet har spillet i forbindelse med udarbejdelsen af det nationale 

reformprogram og konvergensprogrammet samt i de landespecifikke henstillinger; 

bemærker dog ændringerne i forvaltningen af det europæiske semester 2015 med henblik 

på at øge ejerskabet på nationalt plan, og understreger, at reformer i bund og grund bør 

være medlemsstaternes anliggende; opfordrer Kommissionen til, når den strømliner de 

                                                 
1 COM(2015)0250. 
2 Beslutning af 11. marts 2015 (Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0068), beslutning af 22. oktober 2014 (Vedtagne 

tekster, P8_TA(2014)0038), beslutning af 25. februar 2014 (Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0129), beslutning af 

8. juli 2015 (P8_TA-PROV(2015)0261). 
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eksisterende økonomiske styringsmekanismer, at fremme en reform, som kan give det 

europæiske semester yderligere demokratisk legitimitet ved at inddrage Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter i udarbejdelses- og godkendelsesprocessen, idet 

arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet ligeledes høres; 

32. kritiserer det forhold, at ikke alle medlemsstater har inddraget deres nationale parlament, 

arbejdsmarkedsparter og civilsamfund i udarbejdelsen af deres nationale reformprogram; 

opfordrer medlemsstaterne til i deres nationale reformprogram at medtage en detaljeret 

oversigt, der forklarer, hvem der har været involveret og på hvilken måde; opfordrer 

Kommissionen til at gøre status over de forskellige nationale praksisser hvad angår 

parlamentariske procedurer og inddragelse af relevante aktører i det europæiske semester 

med henblik på at øge deltagelsen; 

33. noterer sig Kommissionens henstilling om at reformere sundhedssystemerne, således at de 

opfylder deres målsætning om at give universel adgang til pleje af høj kvalitet, herunder 

økonomisk overkommelig adgang til lægemidler, navnlig lægemidler, der kan redde liv, 

og til at sikre respekt for sundhedspersonalets rettigheder; bemærker, at visse 

medlemsstater som en konsekvens af krisen ikke har sikret fuld dækning under de 

offentlige sygesikringsordninger; 

34. beklager, at Kommissionen ikke i de landespecifikke henstillinger har medtaget 

betydningen af og jobpotentialet i "den grønne økonomi", som ifølge Kommissionens 

skøn vil kunne skabe fem millioner arbejdspladser inden 2020 i sektorerne for 

energieffektivitet og vedvarende energi, forudsat at der indføres en ambitiøs klima- og 

energipolitik. 
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