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Dennis Radtke, Agnes Jongerius
Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling
(2020/2084(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er overbevist om, at en 
forvaltningsramme for et socialt og 
bæredygtigt Europa bør forankres i 
følgende reformer: integration af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
en protokol om sociale fremskridt i 
traktaterne, der beskytter de sociale 
rettigheder på samme niveau som de 
økonomiske friheder i det indre marked 
og vedtagelse af en pagt om bæredygtig 
udvikling og sociale fremskridt, som gør 
sociale og bæredygtige mål obligatoriske 
for at nå FN's mål for bæredygtig 
udvikling; mener desuden, at 
semesterprocessen bør følge 
fællesskabsmetoden og aftales mellem 
Rådet og Europa-Parlamentet, mens flere 
socialpolitiske områder bør falde ind 
under den kvalificerede flertalsproces, 
navnlig ikkeforskelsbehandling, social 
beskyttelse af arbejdstagere (undtagen 
grænseoverskridende situationer, 
beskyttelse af arbejdstagere, hvor deres 
ansættelseskontrakt opsiges, 
repræsentation og kollektivt forsvar af 
arbejdstagernes og arbejdsgivernes 
interesser og ansættelsesvilkårene for 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i EU;

6. understreger, at den europæiske 
søjle for sociale rettigheder er en politisk 
erklæring, og afviser enhver bestræbelse 
på at anvende dette instrument til at 
standardisere medlemsstaternes 
socialpolitikker og sociale 
beskyttelsessystemer;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 9

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9. minder om, at kortvarige 
arbejdsordninger er et effektivt redskab til 
at sikre arbejdspladser under en økonomisk 
krise; bifalder etableringen af det 
europæiske instrument for midlertidig 
støtte til mindskelse af risiciene for 
arbejdsløshed i en nødsituation (SURE), 
som en hasteforanstaltning til støtte for 
medlemsstaternes 
arbejdsfordelingsordning i forbindelse 
med covid-19-krisen; understreger, at 
dette er et centralt instrument til støtte for 
nationale ordninger med nedsat arbejdstid 
og dermed gør det muligt at bevare job og 
kvalifikationer og bevare en stor andel af 
lønninger og indkomster; opfordrer 
Kommissionen til nøje at evaluere 
resultaterne af dette midlertidige 
instrument og undersøge muligheden for 
at aktivere et permanent særligt 
instrument - efter anmodning fra 
medlemsstaterne - i tilfælde af, at der 
indtræffer en uventet krise, der fører til en 
støt stigning i udgifterne til ordninger for 
nedsat arbejdstid og lignende 
foranstaltninger; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at 
sikre, at finansiel bistand kun ydes til 
virksomheder, der ikke er registreret i de 
lande, der er opført på den fælles EU-liste 
over tredjelandes skattejurisdiktioner eller 
i bilag 1 til Rådets konklusioner om den 

9. minder om, at kortvarige 
arbejdsordninger er et effektivt redskab til 
at sikre arbejdspladser under en økonomisk 
krise; understreger, at det nyoprettede 
europæiske instrument for midlertidig 
støtte til mindskelse af risiciene for 
arbejdsløshed i en nødsituation (SURE) er 
midlertidigt; opfordrer Kommissionen til 
nøje at evaluere resultaterne af dette 
midlertidige gældsfinansierede instrument; 
opfordrer generelt medlemsstaterne til at 
hjælpe personer, der nu er i 
korttidsarbejde, med at opgradere deres 
færdigheder, således at de kan skifte til et 
job i en mere levedygtig sektor;
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reviderede EU-liste over 
ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner; 
opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at 
modtagerne overholder de grundlæggende 
værdier, der er nedfældet i traktaterne, og 
at virksomheder, der modtager offentlig 
finansiel støtte, beskytter arbejdstagerne, 
garanterer ordentlige arbejdsvilkår, 
respekterer fagforeninger og gældende 
kollektive overenskomster, betaler deres 
andel af skatterne og afholder sig fra at 
tilbagekøbe eller udbetale bonusser til 
ledelser eller udbytte til aktionærer; 
understreger betydningen af at kombinere 
programmer for nedsat arbejdstid med 
uddannelse og erhvervsuddannelse for de 
berørte arbejdstagere;

Or. en
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Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. bifalder meddelelsen fra 
formanden for Kommissionen om at 
forelægge en EU-
arbejdsløshedsgenforsikringsordning og 
opfordrer indtrængende Kommissionen til 
at fremlægge sit forslag; efterspørger 
dette instrument til at beskytte alle typer 
arbejdstagere, mindske presset fra 
eksterne chok på de offentlige finanser og 
sikre de nationale 
arbejdsløshedsunderstøttelsessystemer 
under kriser, der fører til en pludselig 
stigning i udgifterne; opfordrer til, at dette 
forslag omfatter ØMU-landene med 
mulighed for, at lande, der står udenfor 
ØMU’en kan tilslutte sig;

10. afviser forslaget om en EU-
arbejdsløshedsgenforsikringsordning, da 
den udgør endnu et skridt i retning af en 
overførselsunion; er af den opfattelse, at 
en sådan ordning ikke løser de 
strukturelle nationale eller regionale 
arbejdsmarkedsproblemer, der er af 
permanent karakter; opfordrer 
medlemsstaterne til i stedet at investere 
tilstrækkeligt i arbejdsmarkedspolitikker 
og økonomiske reformer for at forebygge 
langtidsledighed;

Or. en


