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Forslag til beslutning 

Punkt 2 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  2a. understreger, at dialogen mellem 

arbejdsmarkedets parter  og kollektive 

overenskomstforhandlinger er 

arbejdsgivernes og fagforeningernes 

vigtigste redskaber til at fastlægge 

rimelige løn- og arbejdsvilkår, og at 

stærke kollektive 

lønforhandlingsordninger øger 

medlemsstaternes modstandsdygtighed i 

økonomiske krisetider; minder om, at 

retten til at føre kollektive 

overenskomstforhandlinger er et 

spørgsmål, der vedrører alle europæiske 

arbejdstagere og har afgørende betydning 

for demokratiet og retsstatsprincippet, 

herunder respekt for de grundlæggende 

sociale rettigheder, og at 

overenskomstforhandlinger er en 

grundlæggende europæisk ret, som EU-
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institutionerne er forpligtet til at 

respektere i henhold til artikel 28 chartret 

om grundlæggende rettigheder; opfordrer 

i denne forbindelse til politikker, der 

respekterer, fremmer og styrker de 

kollektive forhandlinger og 

arbejdstagernes stilling i 

lønfastsættelsesordningerne, som spiller 

en afgørende rolle med hensyn til at opnå 

gode arbejdsvilkår; mener, at alt dette bør 

gøres med henblik på at støtte den 

samlede efterspørgsel og det økonomiske 

genopsving, mindske lønuligheder og 

bekæmpe fattigdom blandt personer i 

arbejde;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. understreger, at nogle af de mere 

relevante beskæftigelsesmæssige og 

sociale skævheder i Europa, som f.eks. 

arbejdsmarkedssegmentering, lønforskelle 

eller børnefattigdom, syv år efter 

begyndelsen af det europæiske semester 

for samordning af de økonomiske 

politikker ikke er blevet løst, men er blevet 

forværret, hvilket vidner om, at offentlige 

politikker på nationalt plan ikke er 

tilstrækkelige til at opbygge et mere 

retfærdigt europæisk arbejdsmarked, og 

at der er behov for stærkere og mere 

omfattende politikker på europæisk plan 

for at supplere de nuværende nationale 

bestræbelser; understreger, at det er 

nødvendigt med finanspolitisk fleksibilitet 

for at støtte sociale investeringer i 

arbejdsmarkedsrettigheder og en effektiv 
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integration af alle de principper, der er 

fastsat i den europæiske søjle for sociale 

rettigheder, på alle stadier; understreger, 

at de finanspolitiske 

konsolideringsprogrammer ikke give 

plads til investeringer i socialpolitikken 

der snarere udsættes for betydelige 

nedskæringer; kræver, at alle foreslåede 

finanspolitiske tiltag blive vurderet og 

overvåget i henhold til artikel 9 TEUF for 

at evaluere de sociale konsekvenser af 

dem;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde landespecifikke henstillinger, 

der kan bidrage til højere beskæftigelse og 

mindre økologiske fodaftryk, og opfordrer 

til, at der foretages detaljerede og 

uafhængige undersøgelser om 

omkostninger og fordele ved en 

omlægning af skattebyrden (f.eks. fra 

beskatning af arbejde til miljøafgifter); 

understreger, at sådanne henstillinger 

ikke må få uønskede konsekvenser for de 

sociale sikringsordninger eller ramme 

personer med lav indkomst 

uforholdsmæssigt hårdt;  

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 7 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  7a. beklager, at oplysningerne i den 

fælles beskæftigelsesrapport præsenteres 

på en måde, der er uklar og ofte 

ufyldestgørende, navnlig på området 

fattigdom og social udgrænsning, eller 

som gør det vanskeligt at sammenligne, 

f.eks. med hensyn til udviklingen i 

lønninger, produktivitet og 

kapitalgevinster eller forskellen i 

beskatningen af arbejde og kapital; 

advarer om, at der ikke foretages 

målinger af multifaktorproduktiviteten, 

der er af afgørende betydning for at forstå 

udviklingen i produktiviteten i den 

europæiske økonomi; opfordrer igen 

Kommissionen til at udvikle og supplere 

resultattavlen i den fælles 

beskæftigelsesrapport med nye 
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indikatorer, der omfatter emner i den 

europæiske søjle for sociale rettigheder 

med tilknytning til kvindernes situation på 

arbejdsmarkedet ud over løn, 

ligebehandlingsprincippet inden for 

beskæftigelse, kvaliteten af beskæftigelse, 

lønninger, man kan leve af, beskyttelse 

mod afskedigelse, kollektive 

overenskomsters dækning, faglig 

organisering, adgang til anden pleje end 

børnepasning, sunde og sikre 

arbejdspladser, socialsikringsdækning, 

arbejdsløshedsunderstøttelse, 

mindsteindkomstordninger, tilstrækkelige 

pensioner, integration af personer med 

handicap, langvarig pleje, adgang til bolig 

og adgang til basale tjenester;  

  

Or. en 
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Punkt 14 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14. er enig med Kommissionen i, at "de 

sociale sikringsordninger bør sikre retten til 

mindsteindkomstydelser"; opfordrer 

medlemsstaterne til at indføre en passende 

minimumsindkomst over 

fattigdomsgrænsen, i overensstemmelse 

med national lovgivning og praksis og 

med inddragelse af arbejdsmarkedets 

parter, for at sikre, at den er tilgængelig 

for alle mennesker og er rettet mod dem 

med de største behov; mener, at 

minimumsindkomstordninger for at være 

effektive i bekæmpelsen af fattigdom bør 

kombineres med adgang til overkommelige 

tjenesteydelser af høj kvalitet og 

foranstaltninger til at fremme ligestillingen 

og lette adgangen eller tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet for personer, der befinder 

14. er enig med Kommissionen i, at 

"sociale beskyttelsessystemer bør sikre 

retten til mindsteindkomstydelser"; 

opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte 

en passende minimumsindkomst, som 

ligger over fattigdomsgrænsen, og sikre, at 

den er let tilgængelig for alle, der har 

behov for den; mener, at 

minimumsindkomstordninger for at være 

effektive i bekæmpelsen af fattigdom bør 

kombineres med adgang til tjenesteydelser 

af høj kvalitet og foranstaltninger til at lette 

adgang eller tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet for personer, der befinder 

sig i en udsat situation, hvis de er 

arbejdsdygtige; opfordrer Kommissionen 

til at samordne medlemsstaternes indsats 

med hensyn til vedtagelse af en fælles 
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sig i en udsat situation, hvis de er 

arbejdsdygtige; 
ramme for indførelse af en sådan 

minimumsindkomstordning i 

overensstemmelse med deres nationale 

praksis og med inddragelse af 

arbejdsmarkedets parter; 

Or. en 
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Forslag til beslutning 

Punkt 40 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  40a. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til på europæisk og 

nationalt plan at håndhæve princippet om 

løngennemsigtighed ved at indføre 

obligatorisk kontrol af kønsmæssige 

lønforskelle på virksomhedsniveau for at  

sikre lige løn for mænd og kvinder, som 

varetager den samme rolle og udfører 

arbejde af samme værdi; opfordrer 

Kommissionen til at indføre obligatoriske 

krav for offentlige og private 

arbejdsgivere til at indføre 

ligestillingsplaner på virksomhedsplan, 

føre forhandlinger med arbejdstagernes 

repræsentanter, fjerne uligheder mellem 

mænd og kvinder på arbejdspladsen, 

fremme ligestilling, herunder aktive 

foranstaltninger og kortlægning af 
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lønninger for at identificere eksisterende 

forskelle i løn mellem kvinder og mænd;  

Or. en 

 

 


