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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at sociale bestemmelser er en afgørende del af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og Unionens juridiske struktur; der henviser til, 
at det er vigtigt at sikre respekt for og understrege betydningen af grundlæggende 
rettigheder i hele Unionen;

B. der henviser til, at chartret lige siden Lissabontraktatens ikrafttræden har været en kilde 
i primær ret, der i første omgang finder anvendelse på Unionens institutioner og 
organer;

C. der henviser til, at Unionen, inklusiv alle EU-institutioner, -organer, -kontorer og -
agenturer, og medlemsstaterne har pligt til at sikre de grundlæggende rettigheder under 
udøvelsen af deres mandater og fuldt ud at overholde chartret, herunder gennem hele 
lovgivningsprocessen og når de gennemfører EU-lovgivning; der henviser til, at det er 
vigtigt systematisk at anvende chartret på alle politikområder;

D. der henviser til, at denne forpligtelse betyder, at EU-institutionerne ikke kun bør søge at 
undgå krænkelser af chartrets rettigheder, men også at øge chartrets potentiale ved 
aktivt og systematisk at indarbejde disse rettigheder, når de lovgiver eller udvikler 
politikker;

E. der henviser til, at Rådet og Parlamentet systematisk skal sikre, at ethvert valg, der skal 
træffes mellem forskellige politiske løsningsmodeller, der er under overvejelse, 
vurderes på grundlag af det bidrag, som denne valgmuligheder yder til efterlevelsen af 
chartret;

F. der henviser til, at proklamationen af den europæiske søjle for sociale rettigheder 
yderligere understreger betydningen af lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, 
rimelige og anstændige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion med henblik på 
at skabe nye og mere effektive rettigheder for borgerne og styrke de rettigheder, der 
allerede er forankret i chartret;

1. bekræfter, at alle retsakter, der vedtages af EU, fuldt ud skal inddrage og efterleve 
chartrets bestemmelser, herunder dets bestemmelser på det sociale område og 
bestemmelser på området økonomisk styring; understreger, at der skal foretages en 
systematisk vurdering af, om EU's lovgivning og politikker er i overensstemmelse med 
chartret; opfordrer Kommissionen til at sikre, at processen med det europæiske semester 
er i overensstemmelse med chartret, herunder den årlige vækstundersøgelse og de 
landespecifikke henstillinger;

2. glæder sig i forbindelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder over 
Kommissionens forslag om balance mellem arbejdsliv og privatliv, om forudsigelige og 
gennemsigtige arbejdsvilkår og om koordineringen af de sociale sikringsordninger;

3. forstår, at retspraksis vil påvirke chartrets anvendelsesområde, og at dette skal tages i 
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betragtning;

4. opfordrer Den Europæiske Union til at tiltræde Europarådets europæiske socialpagt;

5. understreger, at alle EU-aktører bør tage lige så meget hensyn til sociale og økonomiske 
rettigheder og principper som til andre grundlæggende rettigheder og principper, der er 
nedfældet i chartret;

6. opfordrer Kommissionen, de øvrige EU-institutioner og medlemsstaternes nationale og 
regionale regeringer til at høre Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA), når grundlæggende rettigheder står på spil;

7. understreger, at Unionen er nødt til yderligere at øge bevidstheden om chartret på både 
nationalt plan og EU-plan ved at styrke kommunikationen om grundlæggende 
rettigheder, værdier og frihedsrettigheder med særligt fokus på beskæftigelse og sociale 
politikker; understreger betydningen af yderligere at fremme borgernes grundlæggende 
rettigheder og friheder; opfordrer Unionens institutioner og agenturer, navnlig dem på 
beskæftigelses- og socialpolitikområdet, til bedre at tilpasse deres praksis med hensyn 
til gennemførelsen af chartret; opfordrer til, at der lægges særlig vægt på at lette 
beskæftigelse for personer med handicap og på at kompensere for de ulemper, de 
oplever i forbindelse med karriereudvikling; opfordrer Kommissionen til at oprette et 
generaldirektorat med ansvar for spørgsmål vedrørende personer med handicap; 
beklager, at chartrets fulde potentiale endnu ikke er blevet udnyttet fuldt ud;

8. understreger den vigtige rolle, som Den Europæiske Ombudsmand spiller med hensyn 
til at holde EU's institutioner ansvarlige samt fremme deres gode forvaltningspraksisser; 
glæder sig over det arbejde, som Den Europæiske Ombudsmand har udført;

9. glæder sig over Kommissionens arbejde vedrørende grundlæggende rettigheder og dens 
årsberetninger om anvendelsen af de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder 
fra chartret om grundlæggende rettigheder;

10. glæder sig over EU's øgede fokus på ældre borgeres rettigheder og opfordrer til, at der 
gøres yderligere fremskridt i retning af en rettighedsbaseret tilgang til aldring; 
understreger betydningen af at bekæmpe aldersdiskrimination;

11. understreger, at EU-institutionerne og medlemsstaterne bør leve op til deres 
forpligtelser med hensyn til de sociale og økonomiske krav i chartret, når de bestræber 
sig på at efterleve bestemmelserne i EU's instrumenter som f.eks. traktaten om stabilitet, 
samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (TSSS) og stabilitets- og 
vækstpagten. kræver endvidere, at begrebet "exceptionelle omstændigheder" i henhold 
til artikel 3, stk. 3, litra b), i traktaten om stabilitet, samordning og styring, som tillader 
en afvigelse fra den mellemfristede målsætning eller den planlagte tilpasningssti i 
retning af denne, bør fortolkes således, at det omfatter landets manglende evne til at 
overholde sine forpligtelser i henhold til de sociale bestemmelser i chartret;

12. anerkender den afgørende rolle, som Agenturet for Grundlæggende Rettigheder spiller i 
forbindelse med vurderingen af overholdelsen af chartret, og glæder sig over det 
arbejde, som agenturet har udført; opfordrer agenturet til fortsat at rådgive og støtte EU-
institutioner og medlemsstater i at forbedre kulturen med grundlæggende rettigheder i 
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hele Unionen; glæder sig over den strategi, som FRA for nyligt har vedtaget for 
perioden 2018-2022;

13. bekræfter, at chartrets sociale bestemmelser garanterer en tilstrækkelig social- og 
sundhedsdækning og -beskyttelse for alle arbejdstagere, herunder platformarbejdere;

14. understreger vigtigheden af, at alle forslag til EU-lovgivning skal respektere de 
grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i chartret. fremhæver med særligt hensyn 
til grundlæggende arbejdstagerrettigheder behovet for at EU sikrer, at alle arbejdstagere 
nyder de samme grundlæggende rettigheder, uanset deres størrelse, kontrakttype eller 
ansættelsesforhold;

15. opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Centralbank til fuldt ud at overholde 
chartret i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver under den europæiske 
stabilitetsmekanisme, herunder dets udlånspraksis, i lyset af Domstolens retspraksis;
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