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Ændringsforslag

J.
der henviser til, at det samlede antal
personer, der er fattigdomstruede eller i
fare for social udstødelse, er på 22,5 %, og
at selv om dette er under niveauet fra før
krisen, er det overordnede Europa 2020mål om at reducere antallet af personer, der
er fattigdomstruede eller i fare for social
udstødelse, med 20 mio. langt fra nået; der
henviser til, at fattigdomsrisikosatsen for
børn fortsat er faldende, men stadig er
uacceptabelt høj; der henviser til, at
fattigdomsrisikosatsen for børn fra
husholdninger med enlige forældre er
dobbelt så høj som gennemsnittet for børn
overordnet set; der henviser til, at den høje
grad af ulighed reducerer økonomiens
produktionsniveau og potentialet for
bæredygtig vækst;

J.
der henviser til, at det samlede antal
personer, der er fattigdomstruede eller i
fare for social udstødelse, er på 22,5 %, og
at selv om dette er under niveauet fra før
krisen, er det overordnede Europa 2020mål om at reducere antallet af personer, der
er fattigdomstruede eller i fare for social
udstødelse, med 20 mio. langt fra nået; der
henviser til, at over 100 millioner
mennesker allerede var i risiko for
fattigdom eller social udstødelse i 2007;
der henviser til, at fattigdomsrisikosatsen
for børn fortsat er faldende, men stadig er
uacceptabelt høj; der henviser til, at
fattigdomsrisikosatsen for børn fra
husholdninger med enlige forældre er
dobbelt så høj som gennemsnittet for børn
overordnet set; der henviser til, at den høje
grad af ulighed reducerer økonomiens
produktionsniveau og potentialet for
bæredygtig vækst;
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18.
bemærker, at EU fortsat lider under
strukturelle problemer, som skal løses;
erkender, at de økonomiske stramninger
ikke er hensigtsmæssige med hensyn til at
give holdbare løsninger på disse
problemer; understreger det afgørende
behov for at øge den indenlandske
efterspørgsel ved at fremme offentlige og
private investeringer samt socialt og
økonomisk afbalancerede strukturreformer,
der mindsker ulighederne og øger antallet
af inklusive kvalitetsjobs og gavner
bæredygtig vækst, sociale investeringer og
ansvarlig finanspolitisk konsolidering, og
dermed bidrage til at bane vejen for øget
samhørighed og opadgående social
konvergens for både virksomheder og
offentlige tjenester med henblik på at skabe
flere kvalitetsjobs og samtidig sikre
balance mellem de sociale og økonomiske
dimensioner; understreger, at disse
prioriteter kun vil kunne opnås, hvis
investering i menneskelig kapital
prioriteres som en fælles strategi;

18.
bemærker, at EU fortsat lider under
strukturelle problemer, som skal løses;
erkender, at de økonomiske stramninger
ikke er hensigtsmæssige med hensyn til at
give holdbare løsninger på disse
problemer; opfordrer i denne forbindelse
til, at investeringer i kvalitetsjob, social
beskyttelse og social inklusion udelukkes
fra beregningen af underskud inden for
rammerne af stabilitets- og vækstpagten;
understreger det afgørende behov for at
øge den indenlandske efterspørgsel ved at
fremme offentlige og private investeringer
samt socialt og økonomisk afbalancerede
strukturreformer, der mindsker ulighederne
og øger antallet af inklusive kvalitetsjobs
og gavner bæredygtig vækst, sociale
investeringer og ansvarlig finanspolitisk
konsolidering, og dermed bidrage til at
bane vejen for øget samhørighed og
opadgående social konvergens for både
virksomheder og offentlige tjenester med
henblik på at skabe flere kvalitetsjobs og
samtidig sikre balance mellem de sociale
og økonomiske dimensioner; understreger,
at disse prioriteter kun vil kunne opnås,
hvis investering i menneskelig kapital
prioriteres som en fælles strategi;
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21.
opfordrer Kommissionen og alle
medlemsstaterne til at tage initiativ til
og/eller styrke reguleringen af nye
arbejdsformer; udtrykker i denne
forbindelse bekymring over dækningen af
atypiske arbejdstagere og selvstændige, der
ofte ikke har fuld adgang til det sociale
sikringssystem; opfordrer Kommissionen
og medlemsstaterne til at udvikle og
fremme foranstaltninger, der har
dokumenteret effekt med hensyn til at
reducere sort arbejde, muliggøre
anerkendelse af husarbejderes og plejeres
arbejdstagerrettigheder samt forbedre
arbejdsvilkårene;

21.
opfordrer Kommissionen og alle
medlemsstaterne til at tage initiativ til
og/eller styrke reguleringen af nye
arbejdsformer; udtrykker i denne
forbindelse bekymring over dækningen af
atypiske arbejdstagere og selvstændige, der
ofte ikke har fuld adgang til det sociale
sikringssystem; opfordrer Kommissionen
og medlemsstaterne til at udvikle og
fremme foranstaltninger, der har
dokumenteret effekt med hensyn til at
reducere sort arbejde, muliggøre
anerkendelse af husarbejderes og plejeres
arbejdstagerrettigheder samt forbedre
arbejdsvilkårene; opfordrer
medlemsstaterne og Kommissionen til at
forbyde ansættelse uden et fast timetal;
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