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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Den finansielle og økonomiske krise 

har afsløret og fremhævet vigtige 

svagheder i økonomien i Unionen og dens 

medlemsstater. Krisen understregede også 

den tætte indbyrdes afhængighed mellem 

medlemsstaternes økonomier og 

arbejdsmarkeder. Den vigtigste udfordring 

i dag er at opnå en situation, hvor Unionen 

skaber stærk, bæredygtig og inklusiv vækst 

samt jobs. Dette kræver en koordineret og 

ambitiøs politisk indsats både på EU-plan 

og nationalt plan, i overensstemmelse med 

traktatens bestemmelser og Unionens 

økonomiske styring. En sådan indsats bør 

kombinere foranstaltninger på udbuds- og 

efterspørgselssiden og omfatte fremme af 

investeringer, et nyt tilsagn om 

strukturreformer og udøvelse af 

finanspolitisk ansvarlighed. 

(6) Den finansielle og økonomiske krise 

har afsløret og fremhævet alvorlige 

svagheder i medlemsstaternes økonomier 

og i EU's koordineringsmekanismer. 

Krisen understregede også den tætte 

indbyrdes afhængighed mellem 

medlemsstaternes økonomier og 

arbejdsmarkeder. Den vigtigste udfordring 

i dag er at opnå en situation, hvor Unionen 

skaber stærk, bæredygtig og inklusiv vækst 

samt jobs, og det er derfor nødvendigt at 

få bugt med de store lommer af 

arbejdsløshed, som er opstået i visse af 

Unionens områder. Dette kræver en fast, 

koordineret og ambitiøs, men navnlig 

effektiv, politisk indsats både på EU-plan 

og nationalt plan, i overensstemmelse med 

traktatens bestemmelser og Unionens 

økonomiske styring. En sådan indsats bør 

kombinere foranstaltninger på udbuds- og 

efterspørgselssiden og omfatte fremme af 

investeringer, navnlig investeringer, der er 

rettet mod udviklingen af små og 

mellemstore virksomheder, 

mikrovirksomheder og innovative 

nystartede virksomheder samt 

virksomheder, der fremmer grønne 

arbejdspladser, og et nyt tilsagn om 

strukturreformer og udøvelse af 

finanspolitisk ansvarlighed. Indsatsen bør 

desuden omfatte skabelsen af et mere 
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inklusivt, rettighedsbaseret arbejdsmarked 

understøttet af passende social beskyttelse. 

Foranstaltningerne bør også omfatte 

sociale sikringsordninger såsom en 

garanteret mindsteindkomst, der skal 

indføres i overensstemmelse med national 

praksis, for at bekæmpe ekstrem 

fattigdom og social udstødelse. 

Or. en 

 

 


