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Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. glæder sig over, at Kommissionen i sin 

årlige vækstundersøgelse understreger 

behovet for at lægge større vægt på social 

retfærdighed i forbindelse med de nye 

nationale stabilitets- og 

reformprogrammer ved at tilføje tre 

beskæftigelsesindikatorer 
(erhvervsfrekvens, ungdomsarbejdsløshed 

og langtidsledighed) i proceduren i 

forbindelse med makroøkonomiske 

ubalancer (PMU); opfordrer 

indtrængende til, at disse indikatorer 

virkelig bringes på lige fod med de 

eksisterende indikatorer, så de kan danne 

grundlag for gennemgribende analyser i 

de relevante medlemsstater og garantere, 

at deres interne ubalancer vurderes 

yderligere, samt at økonomiske og sociale 

reformer foreslås og overvåges; 

2. beklager, at de tre nye indikatorer 

(erhvervsfrekvens, ungdomsarbejdsløshed 

og langtidsledighed) i 2016-beretningen 

om alarmordningen ikke har haft nogen 

udløsende virkning, og at der derfor er 

risiko for, at de ikke forhindrer en 

yderligere afvikling af de sociale- og 

arbejdsmarkedsmæssige normer; 

opfordrer derfor til indarbejdelse af 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige 

indikatorer, som kan udløse konkrete 

politiske tiltag til udryddelse af fattigdom 

og social udgrænsning; 

Or. en 
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Punkt 20 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

20. mener, at grundigt gennemtænkt 

flexicurity bidrager til at undgå 

fragmentering på arbejdsmarkedet og 

fremme bevarelsen af bæredygtig 

kvalitetsbeskæftigelse, men er bekymret 

over, at flexicurity ikke er blevet anvendt 

på passende vis i en række medlemsstater; 

opfordrer medlemsstaterne og 

kommissionen til, hvor det er relevant, at 

sikre, at arbejdstagernes rettigheder og 

sociale standarder sikres, når 

flexicuritymodellen anvendes; opfordrer 

medlemsstaterne til at modernisere deres 

lovgivning om sikkerhed i beskæftigelsen 

med henblik på at fremme mere stabilitet i 

beskæftigelsen og sikkerhed i overgangen 

mellem job og mere og bedre samarbejde 

mellem offentlige og private 

arbejdsformidlinger, hvor dette er 

relevant, samt arbejdstageres adgang til 

social sikring og sociale rettigheder; 

påpeger, at adskillige medlemsstater har 

gennemført reformer med positive 

virkninger, der har været synlige for 

eksempel i form af voksende 

beskæftigelsestal, men beklager, at 

arbejdsmarkedsreformerne i forbindelse 

med den økonomiske krise i visse tilfælde 

20. protesterer mod Kommissionens 

forsøg på et genindføre det fallerede 

flexicurity-koncept, da mere fleksibilitet 

fører til en større opsplitning af 

arbejdsmarkedet, mere usikkerhed i 

ansættelsen og en rekommodificiering af 

arbejdskraften, usikkerhed for 

arbejdstagere, psykologisk stress og 

vanskeligheder med at planægge et stabilt 

liv og et ordentligt familieliv; opfordrer 

medlemsstaterne til at modernisere deres 

lovgivning om sikkerhed i beskæftigelsen 

med henblik på at sikre arbejdspladser af 

høj kvalitet med beskyttelse mod 

afskedigelse, stærke juridiske rammer for 

faglige rettigheder og kollektive 

overenskomster og offentlige tjenester af 

høj kvalitet for personer, som befinder sig 

mellem to jobs, samt adgang for 

arbejdstagere til socialsikring og 

velfærdsydelser på et højt niveau; 
opfordrer Kommissionen til at optrappe 

overvågningen af misbrug af flere på 

hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter både i den private og den 

offentlige sektor; 
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har prioriteret fleksibilitet på bekostning 

af sikkerhed, hvilket har medført usikre 

ansættelsesforhold og manglende 

sikkerhed i beskæftigelsen; opfordrer 

Kommissionen til at optrappe 

overvågningen af misbrug af flere på 

hinanden følgende tidsbegrænsede 

kontrakter og andre på hinanden følgende 

atypiske kontrakter, både i den private og 

den offentlige sektor; 

Or. en 
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Punkt 58 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

58. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at arbejde sammen om 

at fjerne hindringerne for arbejdskraftens 

mobilitet, eftersom arbejdskraftens frie 

bevægelighed er en grundlæggende 

rettighed i EU, og til på den ene side at 

gøre en indsats for at øge beskæftigelsen 

og på den anden side sikre, at EU's 

mobile arbejdstagere behandles på lige 

fod med nationale arbejdstagere og ikke 

misbruges eller udsættes for 

diskrimination, og at deres ret til 

beskæftigelse og sociale rettigheder 

garanteres; 

58. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at arbejde sammen om 

at fjerne hindringerne for frivillig mobilitet 

for arbejdstagere med sikring af sociale 

rettigheder og baseret på rettigheder for at 

sikre, at EU's mobile arbejdstagere ikke 

behandles uretfærdigt; opfordrer derfor 

til en fuldstændig gennemførelse af 

princippet om lige løn for lige arbejde 

(eller ligeværdigt arbejde) på samme 

arbejdsplads og fuldstændig overholdelse 

af de kollektive overenskomster; afviser 

ethvert forsøg fra medlemsstaternes eller 

Kommissionen side på at diskriminere 

mod EU- eller ikke-EU-arbejdstagere ved 

at udelukke dem fra arbejdsrelaterede 

sociale ydelser; afviser ethvert forsøg på 

at ændre forordning nr. 883/2004 og 

987/2009 på en måde, så EU- og EFTA-

borgeres adgang til sociale ydelser 

forringes; 

Or. en 

 

 


