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Ändringsförslag 1
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Beaktandeled 6a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av det icke-
officiella dokumentet från Bulgarien, 
Danmark, Estland, Irland, Lettland, 
Litauen, Malta, Nederländerna, Österrike, 
Finland och Sverige med synpunkter för 
förklaringen från det sociala toppmötet i 
Porto1a,
_________________
1a 
https://www.government.se/articles/2021/0
4/social-summit-non-paper-by-austria-
bulgaria-denmark-estonia-finland-
ireland-latvia-lithuania-malta-the-
netherlands-and-sweden/

Or. en

Ändringsförslag 2
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Beaktandeled 10a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 3
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Beaktandeled 10b (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 
Portoförklaringen av den 8 maj 2021,

Or. en

Ändringsförslag 4
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Beaktandeled 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande av den 14 januari 2020 Ett 
starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar (COM(2020)0014),

utgår

Or. en

Ändringsförslag 5
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Beaktandeled 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s Agenda 
2030 för hållbar utveckling,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 6
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 2021 års rapport 
om långtidsvård, gemensamt utarbetad av 
kommissionen och kommittén för socialt 
skydd,

Or. en

Ändringsförslag 7
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Beaktandeled 17a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 2016 års 
uttalande från ordförandeskapet i 
Europeiska unionens råd, Europeiska 
kommissionen och de europeiska 
arbetsmarknadsparterna A New Start for 
Social Dialogue,

Or. en

Ändringsförslag 8
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Beaktandeled 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
revisionsrättens särskilda rapport nr 
10/2021 Jämställdhetsintegrering i EU:s 
budget: dags att gå från ord till 
handling14,

utgår

_________________
14 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR21_10/SR_Gender_mainstream
ing_SV.pdf
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Or. en

Ändringsförslag 9
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Beaktandeled 21a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av 2021 års rapport 
om långtidsvård, utarbetad av 
kommissionen och kommittén för socialt 
skydd1a,
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=738&langId=sv&pubId=8396

Or. en

Ändringsförslag 10
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Beaktandeled 21b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
revisionsrättens rapport om offentlig-
privata partnerskap1a,
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/News
Item.aspx?nid=9700

Or. en

Ändringsförslag 11
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Beaktandeled 21c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rapporten från 
FN:s särskilda rapportör, Olivier De 
Schutter, om extrem fattigdom och 
mänskliga rättigheter1a,
_________________
1a https://undocs.org/A/HRC/47/36/Add.1

Or. en

Ändringsförslag 12
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast.

A. Covid-19-pandemin och krisen har 
haft en ojämn inverkan på olika sociala 
grupper, sektorer och regioner och leder 
till en ökad fattigdomsnivå i hela EU. De 
mest utsatta har drabbats hårdast. Krisen 
har fått förödande konsekvenser för olika 
utsatta grupper och har utgjort en aldrig 
tidigare skådad utmaning för den 
arbetsstyrka som tillhandahåller 
äldrevård.

Or. en

Ändringsförslag 13
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl A
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Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast.

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast. Kvinnor i jämförelse med män, 
ungdomar, lågutbildade arbetstagare, 
migranter, personer med 
funktionsnedsättning, tillfälligt anställda 
och personer med andra atypiska 
anställningsformer, men även 
egenföretagare, har drabbats 
oproportionerligt hårt.

Or. en

Ändringsförslag 14
Anne Sander

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast.

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast, i synnerhet ungdomar. En del 
företag har drabbats hårt, i synnerhet små 
och medelstora företag och mikroföretag.

Or. en

Ändringsförslag 15
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 

A. Covid-19-krisen har haft och 
kommer sannolikt att fortsätta ha en 
betydande men ojämn inverkan på olika 
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hårdast. grupper, sektorer och regioner. De mest 
utsatta grupperna, i synnerhet personer 
med funktionsnedsättning, personer från 
mindre gynnade miljöer, äldre, 
ensamstående föräldrar eller stora 
familjer har drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 16
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast.

A. Covid-19-krisen har haft en 
oproportionerlig inverkan på olika 
medlemsstater, regioner och sektorer i 
vårt samhälle. De mest utsatta grupperna, 
inklusive ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning, äldre och de mest 
utsatta människorna, har drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 17
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, sektorer och 
regioner. De mest utsatta har drabbats 
hårdast.

A. Krisen har haft en ojämn inverkan 
på olika sociala grupper, 
produktionssektorer och regioner. De mest 
utsatta har drabbats hårdast.

Or. en

Ändringsförslag 18
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Enligt kommissionens ekonomiska 
vårprognos för våren 20211a kommer 
EU:s ekonomi att växa med 4,2 % under 
2021 och med 4,4 % under 2022. 
Arbetslöshetsnivån i EU förväntas vara 
7,6 % under 2021 och 7 % under 2022. 
Dessa nivåer ligger fortsatt högre än 
nivåerna före krisen.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/publications/eur
opean-economic-forecast-spring-2021_sv

Or. en

Ändringsförslag 19
Antonius Manders

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Det är viktigt att bekämpa 
åldersdiskriminering och att avlägsna 
hinder för äldre medborgare att frivilligt 
arbeta längre än den vanliga 
pensionsåldern för ett aktivt åldrande och 
större solidaritet mellan generationerna.

Or. en

Ändringsförslag 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel
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Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Globala utmaningar som 
digitalisering och kampen mot 
klimatförändringar kvarstår, oaktat covid-
19-krisen, och kräver en rättvis 
omställning som inte lämnar någon 
utanför.

Or. en

Ändringsförslag 21
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. De socioekonomiska konsekvenser 
som orsakats av pandemin har förvärrat 
den befintliga ojämlikheten, och har i 
oproportionerligt hög grad påverkat 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 22
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. Coronaviruspandemin utgjorde en 
chock av historiska proportioner för 
Europas ekonomier, med en ekonomisk 
nedgång på 6,1 % under 2020. Företag 
och konsumenter har anpassat sig för att 
bättre klara åtgärderna för att begränsa 
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spridningen av viruset, men vissa sektorer 
– såsom turism och personliga tjänster – 
har det fortsatt svårt.

Or. en

Ändringsförslag 23
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande. 
Minskningen av ojämlikheten är en 
avgörande förutsättning för att uppnå ett 
hållbart välbefinnande för alla, på grund 
av dess skadliga inverkan på samhällenas 
allmänna prestationer när det gäller 
viktiga välbefinnandeindikatorer, såsom 
psykisk och fysisk hälsa samt förtroendet 
för demokratiska institutioner, såväl som 
på arbetsfred och social trygghet.

Or. en

Ändringsförslag 24
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande 
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samt sämre livs- och 
anställningsmöjligheter, med risk för 
ökade sociala motsättningar.

Or. en

Ändringsförslag 25
Anne Sander

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

B. En ökad ojämlikhet inom Europas 
samhällen bidrar till en minskning av 
medborgarnas välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 26
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

B. Covid-19-pandemin blottlade och 
fördjupade vissa typer av ojämlikhet i 
samhället och det är ytterst viktigt att 
erkänna de lärdomar som dragits och 
främja och anta åtgärder för att bygga ett 
mer motståndskraftigt samhälle som har 
beredskap för potentiella framtida kriser.

Or. en

Ändringsförslag 27
Stelios Kympouropoulos
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Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

B. Covid-19-pandemin har spridit ljus 
över många befintliga obalanser och 
farliga samhällstendenser stadda i snabb 
utveckling, där mångas försörjning hotas 
av den ekonomiska nedgång som orsakats 
av pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 28
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, inte bara de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

B. Ojämlika samhällen skapar ett 
klimat av konkurrens, stress och 
desillusionering som leder till att alla i 
samhället, särskilt de som har det sämst 
ställt, drabbas av sämre välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. De sociala skyddssystemen har 
satts på hårda prov för att dämpa krisens 
sociala effekter och säkerställa att alla får 
rimliga levnadsförhållanden och tillgång 
till viktiga tjänster som hälso- och 
sjukvård, utbildning och bostäder.
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Or. en

Ändringsförslag 30
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. Vi 
måste investera i humankapital genom 
överkomlig, tillgänglig, inkluderande och 
högkvalitativ yrkesutbildning, 
omskolning, kompetensutveckling samt 
utbildningsprogram och utbildningar för 
livslångt lärande, så att alla har rätt 
kompetens och stärker vår 
konkurrenskraft. Vi måste främja 
uppdateringen av inkluderande 
utbildningssystem för att hålla jämna steg 
med de nya trenderna på 
arbetsmarknaden, såväl som den 
kompetens som behövs för den gröna och 
digitala omställningen. Arbetstagare med 
otrygga anställningsvillkor har drabbats 
särskilt hårt av förlorade arbetstillfällen på 
grund av pandemin. Prognoserna för den 
ekonomiska tillväxten är lovande och 
arbetslösheten förväntas minska under 
2022.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 31
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
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Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin. Föräldrar var tvungna att 
stödja sina barns utbildning utöver sitt 
eget arbete, vilket skapade ytterligare 
svårigheter för deras möjligheter till lika 
deltagande på arbetsmarknaden. Många 
människor har varit tvungna att ge vård 
åt sina äldre släktingar eller släktingar 
med funktionsnedsättning, vilket har 
utgjort en betydande belastning på deras 
karriärutsikter och balansen mellan 
arbetsliv och privatliv.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 32
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Arbetslösheten i euroområdet har 
ökat betydligt under de senaste två åren, 
med stora skillnader mellan 
medlemsstaterna. Ökningen av 
arbetslöshet kommer att skilja sig åt 
mellan sektorer, kön, åldrar och 
socioekonomiska grupper. Unga 
människor har erfarit den kraftigaste 
nedgången i sysselsättning15. Arbetstagare 
med otrygga anställningsvillkor har 
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drabbats särskilt hårt av förlorade 
arbetstillfällen på grund av pandemin. Ett 
av de mest akuta sociala behoven är att ta 
itu med arbetslösheten.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 33
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Ungdomar är en av de grupper 
som drabbats hårdast av pandemin och 
krisen. Unga människor har genomgått 
påtvingad onlineundervisning och erfarit 
den kraftigaste nedgången i 
sysselsättning15, och som en följd av detta 
står de inför fler utmaningar när det 
gäller den psykiska hälsan. Arbetstagare 
med otrygga anställningsvillkor, däribland 
säsongsarbetare och migranter, har 
drabbats särskilt hårt av förlorade 
arbetstillfällen på grund av pandemin och 
har lidit brist på socialt skydd.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 34
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
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Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin. En av 
huvudprioriteringarna är att undvika att 
få ytterligare en förlorad generation av 
ungdomar. Politiska åtgärder som ökar 
ojämlikheten mellan generationerna 
påverkar hållbarheten i vårt 
välfärdssystem och vår demokratiska 
hälsa.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 35
Antonius Manders

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15, 
och arbetslöshet bland äldre och personer 
med funktionsnedsättning är fortsatt ett 
betydande problem. Arbetstagare med 
otrygga anställningsvillkor har drabbats 
särskilt hårt av förlorade arbetstillfällen på 
grund av pandemin.

_________________ _________________
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15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 36
Anne Sander

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 
hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin men även av förlorade 
möjligheter på grund av bristen på 
utbildning eller möjligheter till 
praktikplatser.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 37
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Unga människor har erfarit den 
kraftigaste nedgången i sysselsättning15. 
Arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor har drabbats särskilt 

D. Unga människor och kvinnor har 
erfarit den kraftigaste nedgången i 
sysselsättning15, eftersom de är mer 
utsatta för otrygga anställningsvillkor och 
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hårt av förlorade arbetstillfällen på grund 
av pandemin.

därför har påverkats särskilt mycket av 
förlorade arbetstillfällen på grund av 
pandemin.

_________________ _________________
15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

15 
https://www.eurofound.europa.eu/nb/publi
cations/report/2021/covid-19-implications-
for-employment-and-working-life

Or. en

Ändringsförslag 38
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Digitaliseringen av 
arbetsmarknaden utgör en möjlighet och 
vi bör dra nytta av dess fördelar, samtidigt 
som vi säkerställer att distansarbete och 
flexibilitet avseende arbetstiden inte leder 
till överträdelser av arbetstagarnas 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 39
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Permanenta system för 
korttidsarbete som kan aktiveras i en 
krissituation och som möjliggör strukturell 
anpassning av ekonomier och mänskliga 
resurser kommer att vara av avgörande 
betydelse.

E. Permanenta system för 
korttidsarbete som kan aktiveras i en 
krissituation och som möjliggör strukturell 
anpassning av ekonomier och mänskliga 
resurser kommer att vara av avgörande 
betydelse. Ett starkt engagemang från 
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arbetsmarknadsparternas och andra 
intressenters sida skulle förhindra 
oförutsedd utestängning när det gäller 
berättigandet. Dessa system för bevarande 
av arbetstillfällen fortsatte att dämpa 
utvecklingen på arbetsmarknaden, och 
omfattande uppskattningsvis 5,6 % av 
arbetskraften i februari, en ökning från 
omkring 5 % i oktober som svar på de 
senaste nedstängningsåtgärderna1a.
_________________
1a 
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/html/eb202103.sv.html

Or. en

Ändringsförslag 40
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Permanenta system för 
korttidsarbete som kan aktiveras i en 
krissituation och som möjliggör strukturell 
anpassning av ekonomier och mänskliga 
resurser kommer att vara av avgörande 
betydelse.

E. Det möjliga inrättandet av 
permanenta system för korttidsarbete som 
kan aktiveras i en krissituation och som 
möjliggör strukturell anpassning av 
ekonomier och mänskliga resurser måste 
utvärderas noggrant innan ett förslag 
läggs fram eller beslut fattas.

Or. en

Ändringsförslag 41
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Permanenta system för E. System för korttidsarbete som kan 
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korttidsarbete som kan aktiveras i en 
krissituation och som möjliggör 
strukturell anpassning av ekonomier och 
mänskliga resurser kommer att vara av 
avgörande betydelse.

aktiveras i händelse av svåra externa 
finansiella och ekonomiska chocker 
kommer att vara av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 42
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Permanenta system för 
korttidsarbete som kan aktiveras i en 
krissituation och som möjliggör strukturell 
anpassning av ekonomier och mänskliga 
resurser kommer att vara av avgörande 
betydelse.

E. System för korttidsarbete som kan 
aktiveras i en krissituation och som 
möjliggör strukturell anpassning av 
ekonomier och mänskliga resurser kommer 
att vara av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 43
Anne Sander

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Permanenta system för 
korttidsarbete som kan aktiveras i en 
krissituation och som möjliggör strukturell 
anpassning av ekonomier och mänskliga 
resurser kommer att vara av avgörande 
betydelse.

E. System för korttidsarbete som kan 
aktiveras i en krissituation och som 
möjliggör strukturell anpassning av 
ekonomier och mänskliga resurser kommer 
att vara av avgörande betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 44
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Europeiska revisionsrätten har 
påpekat att EU:s budgetcykel inte på 
lämpligt sätt beaktade jämställdheten. 
Revisionsrätten har rekommenderat att 
kommissionen ska utvärdera och 
rapportera om huruvida 
medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens tar upp 
jämställdhet. Next Generation EU är 
inriktat på den gröna och digitala 
omställningen, och påverkar främst 
sektorer och yrken som är 
mansdominerade.

Or. en

Ändringsförslag 45
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på grund 
av den ökande omsorgsbördan som är 
ojämnt fördelad mellan könen och på 
grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
öka medlemsstaternas motståndskraft, 
krisberedskap, anpassningskapacitet och 
tillväxtpotential genom att mildra krisens 
sociala och ekonomiska konsekvenser, 
särskilt för kvinnor på grund av den ökande 
omsorgsbördan som är ojämnt fördelad 
mellan könen och på grund av deras 
deltagande på arbetsmarknaden som 
präglas av segregering och otrygga villkor, 
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uppåtgående social konvergens samt 
genom att främja skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

genom att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och till uppåtgående social konvergens, 
genom att återställa och främja hållbar 
tillväxt samt genom att främja skapandet 
av arbetstillfällen av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på 
grund av den ökande omsorgsbördan som 
är ojämnt fördelad mellan könen och på 
grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 
uppåtgående social konvergens samt 
genom att främja skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, genom att bidra till 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och till uppåtgående 
social konvergens samt genom att främja 
skapandet av arbetstillfällen av hög 
kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 47
Anne Sander

Förslag till resolution
Skäl F
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Förslag till resolution Ändringsförslag

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på grund 
av den ökande omsorgsbördan som är 
ojämnt fördelad mellan könen och på 
grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 
uppåtgående social konvergens samt 
genom att främja skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på grund 
av den ökande omsorgsbördan som är 
ojämnt fördelad mellan könen och på 
grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 
uppåtgående social konvergens samt 
genom att främja skapandet av fasta 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 48
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på grund 
av den ökande omsorgsbördan som är 
ojämnt fördelad mellan könen och på 
grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 
uppåtgående social konvergens samt 

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på grund 
av den ökande omsorgs- och arbetsbördan 
som är ojämnt fördelad mellan könen och 
på grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 
uppåtgående social konvergens samt 
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genom att främja skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

genom att främja skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 49
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, särskilt för kvinnor på 
grund av den ökande omsorgsbördan som 
är ojämnt fördelad mellan könen och på 
grund av deras deltagande på 
arbetsmarknaden som präglas av 
segregering och otrygga villkor, genom att 
bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och till 
uppåtgående social konvergens samt 
genom att främja skapandet av 
arbetstillfällen av hög kvalitet.

F. När det gäller den sociala 
dimensionen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens fastställs det i 
RRF-förordningen att det allmänna målet 
är att främja unionens ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållning genom att 
mildra krisens sociala och ekonomiska 
konsekvenser, genom att bidra till 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och till ett mer 
motståndskraftigt samhälle genom 
beredskap för framtida kriser, däribland 
genom att säkerställa krishantering och 
jobbresiliens samt en övergripande 
förstärkning av kritiska industrier i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Det särskilda målet för faciliteten 
är att ge medlemsstaterna ekonomiskt stöd 
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för att uppnå de delmål och mål för 
reformer och investeringar som anges i 
deras nationella planer för återhämtning 
och resiliens. Detta innebär att varje 
åtgärd i planerna (inbegripet digitala och 
gröna investeringar) och de 
överenskomna reformerna måste bidra till 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, skapandet av 
sysselsättning av hög kvalitet och en 
uppåtgående social konvergens. Åtgärder 
som inte bidrar till dessa sociala mål 
överensstämmer inte med kraven i 
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 51
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Socialt hållbara reformer är 
sådana som bygger på solidaritet, 
integration, social rättvisa, en rättvis 
fördelning av rikedom, jämställdhet, ett 
högkvalitativt offentligt utbildningssystem 
för alla, sysselsättning av god kvalitet och 
hållbar tillväxt – en modell som 
säkerställer jämställdhet och socialt 
skydd, ger utsatta grupper inflytande, 
ökar deltagande och medborgarskap samt 
förbättrar levnadsstandarden för alla 
medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 52
Sandra Pereira

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Det är absolut nödvändigt att bryta 
med de nyliberala principer som har styrt 
Europeiska unionens politik för 
medlemsstaternas folk och arbetstagare. 
Sådana principer förhindrar sociala 
framsteg och hållbar ekonomisk tillväxt.

Or. en

Ändringsförslag 53
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Förslag till resolution
Skäl Fb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fb. Klimatförändringarna, den 
globala uppvärmningen och förlusten av 
biologisk mångfald ökar exponentiellt 
enligt den senaste rapporten från den 
mellanstatliga panelen för 
klimatförändringar (IPCC). 
Klimatsammanbrott och extrema 
väderhändelser påverkar EU:s 
medborgare och arbetstagare mer 
intensivt och allt oftare. Målen om 
minskade koldioxidutsläpp fram till 2030 
har höjts för att uppnå 
koldioxidneutralitet senast 2050. Ökade 
begränsnings- och anpassningsåtgärder 
leder till en omvälvande förändring av 
EU:s och nationella ekonomier och 
arbetsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 54
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
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Skäl Fb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fb. Enligt artikel 17.3 i förordningen 
om faciliteten för återhämtning och 
resiliens ska de nationella planerna vara 
förenliga med de relevanta landsspecifika 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts inom den europeiska 
planeringsterminen, och med de 
utmaningar och prioriteringar som 
fastställts i den senaste 
rådsrekommendationen om den 
ekonomiska politiken i euroområdet för 
de medlemsstater som har euron som 
valuta.

Or. en

Ändringsförslag 55
Sandra Pereira

Förslag till resolution
Skäl Fb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fb. Bestämmelserna i finanspakten, 
som kräver betydande och ihållande 
primära budgetöverskott, är förödande ur 
ekonomisk och social synvinkel.

Or. en

Ändringsförslag 56
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Skäl Fc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fc. Covid-19-krisen har påskyndat den 
digitala omställningen av EU:s ekonomier 
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och de nationella ekonomierna samt 
utvecklingen av nya arbetsmetoder. 
Digitalisering, robotisering, 
automatisering och artificiell intelligens 
måste gynna arbetstagare och samhälle 
genom att förbättra arbetsförhållandena 
och livskvaliteten, garantera en hög 
standard på balansen mellan arbetsliv och 
privatliv, skapa bättre 
anställningsmöjligheter och bidra till den 
socioekonomiska konvergensen.

Or. en

Ändringsförslag 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl Fc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fc. Pandemin har tydligt visat på 
vikten av en integrerad omsorg med 
inriktning på tillhandahållandet av 
tjänster av god kvalitet under hela 
livscykeln, med särskild uppmärksamhet 
ägnad åt barnomsorg, omsorg av personer 
med funktionsnedsättning, omsorg av 
utsatta personer och äldreomsorg.

Or. en

Ändringsförslag 58
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Skäl Fd (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fd. Hälso- och omsorgssektorn lider 
av allvarlig personalbrist som redan var 
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tydlig innan pandemin1a, en brist som 
orsakades av en avsaknad av 
investeringar och av oförutseende när det 
gäller demografiska förändringar, och 
som förvärrades på grund av den enorma 
pressen från arbetsrelaterad och mental 
stress orsakad av pandemin1b. 
Arbetsmarknadens parter inom hälso- och 
omsorgssektorn efterlyser ett antal 
förbättringar när det gäller 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård 
samt social omsorg för att säkerställa 
motståndskraften och beredskapen1c.
_________________
1a https://op.europa.eu/sv/publication-
detail/-/publication/22189434-395d-11eb-
b27b-01aa75ed71a1
1b https://www.fes.de/en/politik-fuer-
europa/on-the-corona-frontline
1c 
https://www.epsu.org/sites/default/files/art
icle/files/Position%20of%20EPSU%20on
%20lessons%20learnt_final.pdf

Or. en

Ändringsförslag 59
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning, 
sunda och säkra arbetsmiljöer och 
arbetsförhållanden, sociala framsteg och 
social konvergens eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
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bekämpning av social utestängning och 
diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med FN:s 
mål för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och den 
gröna given samt stödja medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens.

miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av fattigdom, social 
utestängning och diskriminering samt 
främjande av social rättvisa och socialt 
skydd, jämställdhet mellan kvinnor och 
män, solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Parlamentet 
insisterar på att dessa mål måste vara de 
övergripande prioriteringarna för EU:s 
långsiktiga strategi för hållbar tillväxt i 
linje med FN:s mål för hållbar utveckling, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och den gröna given samt stödja 
medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att fastställa den framtida 
anpassningen av den europeiska 
planeringsterminen till dessa mål och 
strategier, och göra den europeiska 
planeringsterminen till ett sant 
övergripande verktyg.

Or. en

Ändringsförslag 60
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 
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diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med 
FN:s mål för hållbar utveckling, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och den gröna given samt stödja 
medlemsstaternas planer för 
återhämtning och resiliens.

diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 61
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 
diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med FN:s 
mål för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och den 

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
utrotning av fattigdom, bekämpning av 
ojämlikhet, social utestängning och 
diskriminering samt främjande av 
uppåtgående social konvergens, social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med FN:s 
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gröna given samt stödja medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens.

mål för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och den 
gröna given samt stödja medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 62
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 
diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med FN:s 
mål för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och den 
gröna given samt stödja medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens.

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 
diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter och rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättning. Parlamentet 
insisterar på att dessa mål måste vara de 
övergripande prioriteringarna för EU:s 
långsiktiga strategi för hållbar tillväxt i 
linje med FN:s mål för hållbar utveckling, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och den gröna given samt stödja 
medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 63
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Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 
diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med FN:s 
mål för hållbar utveckling, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och den 
gröna given samt stödja medlemsstaternas 
planer för återhämtning och resiliens.

1. Europaparlamentet påminner om att 
unionen enligt fördragen ska verka för en 
hållbar utveckling i Europa som bygger på 
välavvägd ekonomisk tillväxt och 
prisstabilitet, på en social 
marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och 
sociala framsteg eftersträvas, på en hög 
miljöskyddsnivå och på förbättring av 
miljöns kvalitet, på främjande av 
vetenskapliga och tekniska framsteg, 
bekämpning av social utestängning och 
diskriminering samt främjande av social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Parlamentet insisterar på att 
dessa mål måste vara de övergripande 
prioriteringarna för EU:s långsiktiga 
strategi för hållbar tillväxt i linje med den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och den gröna given samt stödja 
medlemsstaternas planer för återhämtning 
och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 64
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att fullt ut använda sig 
av den potential som erbjuds av den 
allmänna undantagsklausulen, den nya 
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fleråriga budgetramen och Next 
Generation EU för att stödja företag som 
befinner sig i svårigheter och har brist på 
likviditet, särskilt genom att förbättra 
tillgången på finansiering för små och 
medelstora företag, skydda 
arbetstillfällena och arbetsvillkoren för 
personer som arbetar i EU och bistå 
företag och arbetstagare genom den 
gröna och digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 65
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet är oroat över 
covid-19-krisens allvarliga sociala och 
sysselsättningsrelaterade konsekvenser, 
särskilt för ungdomar. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att se till att alla unga 
européer har tillgång till utbildning och 
till arbetsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att prioritera kampen mot 
ungdomsarbetslösheten, i synnerhet inom 
ramen för den europeiska 
återhämtningen genom Next Generation 
EU, att fullt ut använda sig av finansiella 
instrument såsom ungdomsgarantin och 
EU-program såsom Erasmus+, och att 
vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda 
ungdomsarbetslösheten och förbättra 
ungdomars anställbarhet. Parlamentet 
understryker också att den nya europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter (EGF) skulle 
kunna mobiliseras för att motverka covid-
19-krisens konsekvenser för 
sysselsättningen. Parlamentet uppmanar 
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därför medlemsstaterna att snabbt ansöka 
hos kommissionen om finansiering för att 
hjälpa arbetstagare i EU som har förlorat 
sina jobb på grund av covid-19 med 
omskolning, fortbildning och återinträde 
på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 66
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte enbart kan 
analyseras ur ett rent makroekonomiskt 
perspektiv som är inriktat på traditionella 
indikatorer på tillväxt, skuldsättning, 
underskott och sysselsättningsgrad. 
Parlamentet insisterar på att den 
europeiska planeringsterminen måste 
bygga på en integrerad strategi som på lika 
villkor kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik som 
tillsammans säkerställer samordning 
mellan medlemsstaterna, ser till att de rör 
sig i samma riktning mot en klimatneutral 
och mer digital ekonomi som inte låter 
någon hamna på efterkälken samt tar itu 
med strukturella förändringar för sociala 
framsteg, hållbar utveckling och 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 67
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
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Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande, och på att 
en underlåtenhet att ta hänsyn till de 
sociala effekterna av en sådan ekonomisk 
politik är skadlig för många missgynnade 
personer och sociala grupper samt för en 
fungerande ekonomi, den sociala 
sammanhållningen och därmed våra 
demokratier och det europeiska projektet.

Or. en

Ändringsförslag 68
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 

2. Europaparlamentet betonar att det 
makroekonomiska perspektiv som är 
inriktat på indikatorer på tillväxt, 
skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad fortsatt är ett ytterst 
viktigt verktyg för analysen av den 
ekonomiska politiken, och att det är av 
grundläggande betydelse för den 
europeiska planeringsterminen.
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tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 69
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande, och att 
villkor därför bör läggas till de sociala 
och miljömässiga indikatorerna på 
samma sätt som är fallet med de 
ekonomiska indikatorerna.

Or. en

Ändringsförslag 70
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att 
den ekonomiska politiken inte kan 
analyseras ur ett rent makroekonomiskt 

2. Parlamentet insisterar på att den 
europeiska planeringsterminen måste 
bygga på en integrerad strategi som 
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perspektiv som är inriktat på traditionella 
indikatorer på tillväxt, skuldsättning, 
underskott och sysselsättningsgrad. 
Parlamentet insisterar på att den hållbara 
planeringsterminen måste bygga på en 
integrerad strategi som kombinerar 
ekonomisk politik, socialpolitik och 
miljöpolitik och som tillsammans tar itu 
med strukturella förändringar för sociala 
framsteg, hållbar utveckling och 
välbefinnande.

kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 71
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

2. Europaparlamentet betonar att 
makroekonomiska politiska åtgärder bör 
åtgärda de bakomliggande orsakerna till 
långsiktiga ekonomiska obalanser samt 
traditionella indikatorer på tillväxt, 
skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den europeiska planeringsterminen 
bör bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för hållbar ekonomisk 
tillväxt, sysselsättningsskapande, 
finansiell stabilitet och sociala framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 72
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 2
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Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik och miljöpolitik och som 
tillsammans tar itu med strukturella 
förändringar för sociala framsteg, hållbar 
utveckling och välbefinnande.

2. Europaparlamentet betonar att den 
ekonomiska politiken inte kan analyseras 
ur ett rent makroekonomiskt perspektiv 
som är inriktat på traditionella indikatorer 
på tillväxt, skuldsättning, underskott och 
sysselsättningsgrad. Parlamentet insisterar 
på att den hållbara planeringsterminen 
måste bygga på en integrerad strategi som 
kombinerar ekonomisk politik, 
socialpolitik, miljöpolitik och klimatpolitik 
och som tillsammans tar itu med 
strukturella förändringar för sociala 
framsteg, hållbar utveckling och 
välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 73
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig 
eftersom huvudindikatorerna inte 
omfattar alla sociala risker som härrör 
från pandemikrisen med avseende på 
ekonomi, sysselsättning och hälsa och 
som den gröna och digitala omställningen 
kommer att medföra för människor och 
arbetstagare. Parlamentet noterar att 
övervakningen av målen för hållbar 
utveckling och den nya sociala 
resultattavlan erbjuder en mer 
heltäckande övervakning av dessa risker 
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men utan att tillhandahålla tydliga mål 
för mätning av inverkan av EU:s 
åtgärder. Parlamentet stöder en ambitiös 
agenda bestående av en kraftfull, hållbar 
och inkluderande ekonomisk och social 
återhämtning och modernisering som går 
hand i hand med en förstärkning av den 
europeiska sociala modellen, så att alla 
drar nytta av den gröna och digitala 
omställningen och lever ett värdigt liv.

Or. en

Ändringsförslag 74
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig. 
Parlamentet insisterar på att stärkta 
sociala trygghetssystem är avgörande för 
kampen mot fattigdom och ojämlikhet, 
och även för att stödja en inkluderande 
och hållbar tillväxt. Parlamentet erkänner 
att tillgången till viktiga tjänster, såsom 
vatten och energi, är av avgörande 
betydelse för att säkerställa social 
inkludering och grundläggande sanitära 
standarder. Parlamentet efterlyser 
stödåtgärder för att säkerställa en 
universell tillgång till viktiga tjänster 
inom ramen för genomförandet av 
handlingsplanen för den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 75
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig och 
att den inte duger till att bekämpa 
diskriminering, samt att den inte uppfyller 
FN:s mål för hållbar utveckling. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att anta mer ambitiösa nationella mål som 
överstiger kommissionens förslag, med 
inriktning på intersektionell 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att följa sin handlingsplan 
när det gäller att genomföra den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
med konkreta steg och insatser, och att se 
till att varje förslag förverkligar och 
uppnår sitt mål.
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Or. en

Ändringsförslag 77
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig 
jämfört med de svåra 
sysselsättningsvillkoren och sociala 
villkoren, som förvärrats av pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 78
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet noterar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030.

Or. en
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Ändringsförslag 79
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet noterar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030.

Or. en

Ändringsförslag 80
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030.

Or. en

Ändringsförslag 81
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU- 3. Europaparlamentet välkomnar EU-
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ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030.

Or. en

Ändringsförslag 82
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet varnar dock för att 
ambitionen fortfarande är otillräcklig.

3. Europaparlamentet välkomnar EU-
ledarnas engagemang för genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och för EU:s tre nya 
överordnade mål som ska uppnås senast 
2030. Parlamentet betonar behovet av ett 
snabbt och strikt genomförande;

Or. en

Ändringsförslag 83
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
att för att uppnå målen för hållbar 
utveckling senast 2030 och på ett lämpligt 
sätt integrera dem i planeringsterminen 
behövs en uppdatering av den sociala 
resultattavlan, med indikatorer för 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
hemlöshet. Parlamentet betonar att 
indikatorerna i den sociala resultattavlan 
måste delas upp efter ålder, kön, 
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födelseland och funktionsnedsättning. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
anpassa den sociala resultattavlan och 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter till målen för hållbar 
utveckling med avseende på jämställdhet.

Or. en

Ändringsförslag 84
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet beklagar djupt 
att pandemin har spätt på den befintliga 
ojämlikheten och förvärrat situationen för 
de mest utsatta, i synnerhet personer som 
riskerar att bli eller redan är hemlösa. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att föreslå en omfattande 
strategi mot fattigdom, och uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
öka investeringarna i 
fattigdomsminskning med intersektionell 
inriktning och i rimligt prissatta bostäder. 
Parlamentet efterlyser en EU-ram för 
nationella strategier mot hemlöshet med 
ett uttryckligt mål att få slut på 
hemlösheten senast 2030.

Or. en

Ändringsförslag 85
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 4. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet 
att sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en bättre arkitektur 
för hållbar styrning i EU.

Or. en

Ändringsförslag 86
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en förnyad 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
fatta beslutet, åtminstone efter 2022, att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen mot bakgrund av en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin och av sysselsättningen samt de 
sociala och hälsomässiga förhållandena, 
och mot bakgrund av den ekonomiska 
aktiviteten i EU jämfört med före krisen. 
Parlamentet anser att alla dessa aspekter 
sammantaget kommer att bidra till att 
återspegla även de underliggande 
ojämlikheterna.

Or. en
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Ändringsförslag 87
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan arkitektur 
för hållbar styrning i EU. Parlamentet 
varnar för att fatta beslutet att sluta 
tillämpa den allmänna undantagsklausulen 
enbart utifrån en samlad bedömning av 
tillståndet i ekonomin som baseras på 
kvantitativa kriterier, där den ekonomiska 
aktiviteten i EU jämfört med före krisen är 
det viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan arkitektur 
för hållbar styrning i EU. Parlamentet 
varnar för att fatta beslutet att sluta 
tillämpa den allmänna undantagsklausulen 
enbart utifrån en samlad bedömning av 
tillståndet i ekonomin som baseras på 
kvantitativa kriterier, där den ekonomiska 
aktiviteten i EU jämfört med före krisen är 
det viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt och att den alltför tidiga 
avaktiveringen av den allmänna 
undantagsklausulen skulle kunna orsaka 
ekonomiska och sociala obalanser som 
kan äventyra återhämtningen efter 
pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 88
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan arkitektur 
för hållbar styrning i EU. Parlamentet 
varnar för att fatta beslutet att sluta 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan arkitektur 
för hållbar styrning i EU. Parlamentet 
varnar för att fatta beslutet att sluta 
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tillämpa den allmänna undantagsklausulen 
enbart utifrån en samlad bedömning av 
tillståndet i ekonomin som baseras på 
kvantitativa kriterier, där den ekonomiska 
aktiviteten i EU jämfört med före krisen är 
det viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

tillämpa den allmänna undantagsklausulen 
enbart utifrån en samlad bedömning av 
tillståndet i ekonomin som baseras på 
kvantitativa kriterier, där den ekonomiska 
aktiviteten i EU jämfört med före krisen är 
det viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte på ett korrekt sätt kommer 
att återspegla de underliggande 
ojämlikheter och sociala risker för vilka 
olika grupper i befolkningen i olika 
segment på arbetsmarknaden eller i 
särskilda ekonomiska sektorer är 
överexponerade.

Or. en

Ändringsförslag 89
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan arkitektur 
för hållbar styrning i EU. Parlamentet 
varnar för att fatta beslutet att sluta 
tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan arkitektur 
för hållbar styrning i EU på grundval av 
solidaritet, integration, social rättvisa, en 
rättvis fördelning av tillgångar, 
jämställdhet, högkvalitativa offentliga 
tjänster inklusive ett offentligt, universellt 
och högkvalitativt utbildningssystem, 
sysselsättning av god kvalitet och hållbar 
tillväxt. Parlamentet påpekar att denna 
alternativa modell bör säkerställa 
jämlikhet och socialt skydd, ge egenmakt 
åt utsatta grupper, öka deltagandet och 
stärka medborgarskapet samt förbättra 
levnadsstandarderna för alla.

Or. en

Ändringsförslag 90
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Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna 
kris. Parlamentet varnar för att fatta 
beslutet att sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 91
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna 
kris. Parlamentet varnar för att fatta 
beslutet att sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
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viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 92
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa hållbara och 
tillväxtorienterade ekonomiska politiska 
åtgärder i EU. Parlamentet välkomnar 
kommissionens beslut att fortsätta 
tillämpa den allmänna undantagsklausulen 
under 2022, och att besluta om 
avaktiveringen eller den fortsatta 
tillämpningen utifrån en samlad 
bedömning av tillståndet i ekonomin, även 
mot bakgrund av osäkerheten i de 
ekonomiska utsikterna.

Or. en

Ändringsförslag 93
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna 

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av covid-19-
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kris och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

krisen och fastställa och genomföra 
åtgärder för att bygga upp ett hållbart och 
motståndskraftigt EU. Parlamentet noterar 
övervägandena om avaktiveringen av den 
allmänna undantagsklausulen och påpekar 
att en samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin och de olika förhållandena i 
medlemsstaterna bör tas med i 
bedömningen när dessa överväganden 
görs. Parlamentet anser att översynen av 
den finanspolitiska ramen för EU 
företrädesvis bör ske före avaktiveringen 
av den allmänna undantagsklausulen.

Or. en

Ändringsförslag 94
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en annan 
arkitektur för hållbar styrning i EU. 
Parlamentet varnar för att fatta beslutet att 
sluta tillämpa den allmänna 
undantagsklausulen enbart utifrån en 
samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att dra lärdom av denna kris 
och arbeta för att införa en arkitektur för 
hållbar styrning i EU. Parlamentet varnar 
för att fatta beslutet att sluta tillämpa den 
allmänna undantagsklausulen enbart utifrån 
en samlad bedömning av tillståndet i 
ekonomin som baseras på kvantitativa 
kriterier, där den ekonomiska aktiviteten i 
EU jämfört med före krisen är det 
viktigaste kvantitativa kriteriet. 
Parlamentet är bekymrat över att detta 
kriterium inte kommer att återspegla 
underliggande ojämlikheter på ett korrekt 
sätt.

Or. en

Ändringsförslag 95
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Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara nå 
den nivå på ekonomisk aktivitet som rådde 
före krisen för att befästa en hållbar 
återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att tillfälliga undantag 
eller olika behandling när det gäller 
landsspecifika situationer inte kommer att 
vara tillräckligt för att övervinna riskerna 
för ekonomisk stagnation, ökande 
ojämlikhet och sociala och territoriella 
skillnader.

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet är mycket 
oroat över den djupa recession som 
orsakats av covid-19-krisen, den 
betydande ökningen av arbetslösheten, 
den extremt höga ungdomsarbetslösheten, 
de miljontals arbetstillfällen som gått 
förlorade, den plötsliga minskningen av 
antalet arbetade timmar per arbetstagare, 
människors stora inkomstbortfall, den 
ökande fattigdomen bland 
förvärvsarbetande, de miljontals 
människor som riskerar fattigdom och 
social utestängning, den kraftiga 
ökningen av våld i hemmet och 
könsrelaterat våld samt de ökande 
skillnaderna mellan medlemsstaterna och 
deras regioner. Parlamentet uppmanar 
med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att främja politiska 
åtgärder som syftar till att stärka de 
offentliga hälso- och sjukvårds- samt 
välfärdssystemen samt att säkerställa de 
sociala trygghetssystemens lämplighet och 
hållbarhet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
prioritera social rättvisa, social och 
ekonomisk konvergens, jämlikhet, social 
utveckling och full sysselsättning av hög 
kvalitet, och att påskynda ett fullständigt 
genomförande av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till behovet av 
hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och att förhindra att arbetsförhållandena 
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av god kvalitet, de anständiga lönerna, de 
sociala framstegen mot genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter äventyras i medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att det inte räcker att 
bara nå den nivå på ekonomisk aktivitet 
som rådde före krisen för att befästa en 
hållbar återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att tillfälliga undantag 
eller olika behandling när det gäller 
landsspecifika situationer inte kommer att 
vara tillräckligt för att övervinna riskerna 
för ekonomisk stagnation, ökande 
ojämlikhet och sociala och territoriella 
skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 96
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara 
nå den nivå på ekonomisk aktivitet som 
rådde före krisen för att befästa en hållbar 

5. Europaparlamentet påminner om att 
hälso- och sjukvårdssystemen och de 
sociala systemen i många medlemsstater 
var oförberedda på att hantera pandemin. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att ta 
hänsyn även till andra kriterier, särskilt 
sådana som beaktar behovet av hållbara 
offentliga, sociala och miljömässiga 
investeringar eller den offentliga sektorns 
ekonomiska verksamhet för att 
åstadkomma en hållbar återhämtning.
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återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen 
avaktiveras. Parlamentet betonar att 
tillfälliga undantag eller olika behandling 
när det gäller landsspecifika situationer 
inte kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 97
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala 
och miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska 
verksamhet och som förhindrar att de 
sociala framstegen mot genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter äventyras i medlemsstaterna. 
Parlamentet anser att det kanske inte räcker 
att bara nå den nivå på ekonomisk aktivitet 
som rådde före krisen för att befästa en 
hållbar återhämtning. Parlamentet anser 
att stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen 
avaktiveras. Parlamentet betonar att 
tillfälliga undantag eller olika behandling 
när det gäller landsspecifika situationer inte 

5. Europaparlamentet påminner om att 
hälso- och sjukvårdssystemen och de 
sociala systemen i många medlemsstater 
stod illa rustade för att hantera pandemin. 
Parlamentet anser att det kanske inte räcker 
att bara nå den nivå på ekonomisk aktivitet 
som rådde före krisen för att befästa en 
hållbar återhämtning. Parlamentet betonar 
att tillfälliga undantag eller olika 
behandling när det gäller landsspecifika 
situationer kanske inte är tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.
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kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 98
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om 
att överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar 
att det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara 
nå den nivå på ekonomisk aktivitet som 
rådde före krisen för att befästa en 
hållbar återhämtning. Parlamentet anser 
att stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen 
avaktiveras. Parlamentet betonar att 
tillfälliga undantag eller olika behandling 
när det gäller landsspecifika situationer 
inte kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.

5. Europaparlamentet betonar att det 
mot bakgrund av pandemin är viktigt att ta 
hänsyn till kriterier som är kopplade till 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 99
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara nå 
den nivå på ekonomisk aktivitet som rådde 
före krisen för att befästa en hållbar 
återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att tillfälliga 
undantag eller olika behandling när det 
gäller landsspecifika situationer inte 
kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.

5. Europaparlamentet påminner om att 
vissa politiska beslut som fattades och 
finanspolitiska åtgärder som genomfördes 
efter den finansiella och ekonomiska 
krisen kan ha lett till att hälso- och 
sjukvårdssystemen och de sociala systemen 
i vissa medlemsstater inte var tillräckligt 
förberedda för att hantera pandemin. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att ta 
hänsyn till ytterligare kriterier, särskilt 
sådana som beaktar behovet av hållbara, 
sociala och miljömässiga investeringar och 
den offentliga sektorns ekonomiska 
verksamhet och uppmuntra till sociala 
framsteg mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter i 
medlemsstaterna. Parlamentet anser att det 
kanske inte räcker att bara nå den nivå på 
ekonomisk aktivitet som rådde före krisen 
för att befästa en hållbar återhämtning. 
Parlamentet anser att stabilitets- och 
tillväxtpakten och europluspakten bör ses 
över för att avspegla behovet av sociala 
investeringar innan den allmänna 
undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att de befintliga 
instrumenten kanske inte kommer att vara 
tillräckliga för att övervinna riskerna för 
ekonomisk stagnation, ökande ojämlikhet 
och sociala och territoriella skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 100
Daniela Rondinelli
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara nå 
den nivå på ekonomisk aktivitet som rådde 
före krisen för att befästa en hållbar 
återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att tillfälliga undantag 
eller olika behandling när det gäller 
landsspecifika situationer inte kommer att 
vara tillräckligt för att övervinna riskerna 
för ekonomisk stagnation, ökande 
ojämlikhet och sociala och territoriella 
skillnader.

5. Europaparlamentet påminner om att 
åtstramningspolitiken, som kännetecknas 
av överdriven och stelbent budgetdisciplin, 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det är nödvändigt att undanta 
sociala och miljömässiga investeringar 
från budgetbegränsningarna för att 
främja utvecklingen av en rättvisare och 
klimatneutral ekonomi. Parlamentet anser 
att det kanske inte räcker att bara nå den 
nivå på ekonomisk aktivitet som rådde före 
krisen för att befästa en hållbar 
återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen avaktiveras. 
Parlamentet betonar att tillfälliga undantag 
eller olika behandling när det gäller 
landsspecifika situationer inte kommer att 
vara tillräckligt för att övervinna riskerna 
för ekonomisk stagnation, ökande 
ojämlikhet och sociala och territoriella 
skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 101
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara nå 
den nivå på ekonomisk aktivitet som rådde 
före krisen för att befästa en hållbar 
återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen 
avaktiveras. Parlamentet betonar att 
tillfälliga undantag eller olika behandling 
när det gäller landsspecifika situationer inte 
kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.

5. Europaparlamentet påminner om att 
överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen äventyras. Parlamentet anser att 
det är av avgörande betydelse att nå den 
nivå på ekonomisk aktivitet som rådde före 
krisen, men att detta eventuellt inte är 
liktydigt med en konsoliderad hållbar 
återhämtning. Parlamentet betonar att 
tillfälliga undantag eller olika behandling 
när det gäller landsspecifika situationer inte 
kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader. Parlamentet 
framhåller att sammanhållningspolitiken 
måste spela en central roll i den 
ekonomiska återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 102
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 5. Europaparlamentet påminner om att 
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överdriven och stelbent budgetdisciplin 
ledde till att hälso- och sjukvårdssystemen 
och de sociala systemen i många 
medlemsstater stod illa rustade för att 
hantera pandemin. Parlamentet betonar att 
det är viktigt att ta hänsyn till andra 
kriterier, särskilt sådana som beaktar 
behovet av hållbara offentliga, sociala och 
miljömässiga investeringar och den 
offentliga sektorns ekonomiska verksamhet 
och som förhindrar att de sociala 
framstegen mot genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
äventyras i medlemsstaterna. Parlamentet 
anser att det kanske inte räcker att bara nå 
den nivå på ekonomisk aktivitet som rådde 
före krisen för att befästa en hållbar 
återhämtning. Parlamentet anser att 
stabilitets- och tillväxtpakten och 
europluspakten bör ses över innan den 
allmänna undantagsklausulen 
avaktiveras. Parlamentet betonar att 
tillfälliga undantag eller olika behandling 
när det gäller landsspecifika situationer 
inte kommer att vara tillräckligt för att 
övervinna riskerna för ekonomisk 
stagnation, ökande ojämlikhet och sociala 
och territoriella skillnader.

hälso- och sjukvårdssystemen och de 
sociala systemen i många medlemsstater 
stod illa rustade för att hantera pandemin. 
Parlamentet betonar att det är viktigt att 
beakta behovet av hållbar ekonomisk 
tillväxt, däribland offentliga, privata, 
sociala och miljömässiga investeringar och 
den offentliga och privata sektorns 
ekonomiska verksamhet, och främja de 
sociala framstegen mot genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter i medlemsstaterna. Parlamentet 
välkomnar att miljömässig hållbarhet, 
produktivitet, rättvisa och 
makroekonomisk stabilitet är och förblir 
de vägledande principerna för EU:s 
ekonomiska agenda. Parlamentet anser att 
uppnåendet av den nivå på ekonomisk 
aktivitet som rådde före krisen är ett 
positivt steg i riktning mot att befästa en 
hållbar återhämtning. Parlamentet 
understryker vikten av att reformera den 
finanspolitiska ramen och välkomnar att 
processen med kommissionens översyn av 
stabilitets- och tillväxtpakten, som först 
inleddes 2020 men därefter senarelades 
på grund av covid-19-pandemin, kommer 
att inledas på nytt i slutet av 2021.

Or. en

Ändringsförslag 103
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att så snart som möjligt 
inleda en formell diskussion om 
översynen av stabilitets- och 
tillväxtpakten, som under de senaste tio 
åren har visat sig vara otillräcklig för att 
uppnå EU:s tillväxtmål och riskerar att 
inom de befintliga styrningsramarna 
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undergräva alla återhämtningsrelaterade 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 104
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet samt 
medborgarnas och arbetstagarnas 
rättigheter i centrum för EU:s ekonomiska 
strategi. Parlamentet beklagar att detta inte 
återspeglas i kommissionens analys. 
Parlamentet påminner om att den 
europeiska planeringsterminen har 
utfärdat rekommendationer som 
fördjupar den sociala, ekonomiska och 
territoriella ojämlikheten mellan och 
inom medlemsstaterna. I detta avseende 
efterlyser parlamentet en agenda inom 
ramen för den europeiska 
planeringsterminen för att övervaka, ta 
itu med och vederbörligen åtgärda denna 
ojämlikhet. Parlamentet efterlyser 
politiska åtgärder som på ett bättre och 
effektivt sätt tar itu med den 
fördelningsmässiga inverkan av 
offentliga, budgetrelaterade och 
sysselsättningsmässiga politiska åtgärder 
samt obalansen när det gäller inkomst- 
och förmögenhetsfördelning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala, miljömässiga och regionala 
obalanser, med de lämpliga indikatorerna, 
i sin analys inom ramen för 
planeringsterminen.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

6. Europaparlamentet noterar att 
covid-19-pandemin har påverkat 
européernas, och i synnerhet de utsatta 
befolkningsgruppernas, välbefinnande1a. 
Parlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
anser att detta är av avgörande betydelse 
för att säkerställa att Europa förblir 
hemvisten för världens mest avancerade 
välfärdssystem, blir den första 
klimatneutrala kontinenten och är ett 
dynamiskt centrum för innovation och 
konkurrenskraftigt entreprenörskap. 
Parlamentet beklagar att detta inte 
återspeglas i kommissionens analys. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
integrera sociala och miljömässiga 
obalanser i sin analys inom ramen för 
planeringsterminen.

_________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/publicat
ions/report/2021/living-working-and-
covid-19-update-april-2021-mental-
health-and-trust-decline-across-eu-as-
pandemic 

Or. en

Ändringsförslag 106
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
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Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att delta i 
översynen av EU:s finanspolitiska regler 
för att uppmuntra till hållbara 
tillväxtfrämjande sociala investeringar 
samtidigt som finanspolitisk hållbarhet 
upprätthålls. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att integrera fler sociala och 
miljömässiga obalanser i sin analys inom 
ramen för planeringsterminen, i synnerhet 
under covid-19-krisen och mot bakgrund 
av den gröna och digitala omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 107
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för 
planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi.

Or. en
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Ändringsförslag 108
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för 
planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi.

Or. en

Ändringsförslag 109
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för 
planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys.

Or. en
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Ändringsförslag 110
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för 
planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys.

Or. en

Ändringsförslag 111
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum 
för EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet och social delaktighet i centrum 
för EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
ser fram emot det kommande förslaget till 
utkast till delegerad akt om en reviderad 
social resultattavla för övervakning av 
framstegen i riktning mot genomförandet 
av den sociala pelarens principer som en 
del av den politiska samordningsramen 
inom ramen för den europeiska 
planeringsterminen.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys och i de inlämnade 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att integrera sociala och 
miljömässiga obalanser i sin analys inom 
ramen för planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 113
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga obalanser i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

6. Europaparlamentet påminner om att 
kommissionens ordförande har åtagit sig 
att sätta hållbarhet, social delaktighet och 
medborgarnas välbefinnande i centrum för 
EU:s ekonomiska strategi. Parlamentet 
beklagar att detta inte återspeglas i 
kommissionens analys. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
sociala och miljömässiga aspekter i sin 
analys inom ramen för planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 114
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Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår 
åtgärder som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar 
till att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av 
allvarliga makroekonomiska obalanser. 
Parlamentet varnar för riskerna med att 
ersätta stabila skatter med andra från mer 
volatila källor. Parlamentet betonar att 
EU först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa 
för medelklassen och arbetande 
människor i EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 115
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår 
åtgärder som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar 
till att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av 
allvarliga makroekonomiska obalanser. 
Parlamentet varnar för riskerna med att 
ersätta stabila skatter med andra från mer 
volatila källor. Parlamentet betonar att 

utgår
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EU först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa 
för medelklassen och arbetande 
människor i EU.

Or. en

Ändringsförslag 116
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår 
åtgärder som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar 
till att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av 
allvarliga makroekonomiska obalanser. 
Parlamentet varnar för riskerna med att 
ersätta stabila skatter med andra från mer 
volatila källor. Parlamentet betonar att 
EU först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa 
för medelklassen och arbetande 
människor i EU.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 117
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 7. Europaparlamentet påpekar att 
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kommissionen fortfarande föreslår åtgärder 
som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 
att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av 
allvarliga makroekonomiska obalanser. 
Parlamentet varnar för riskerna med att 
ersätta stabila skatter med andra från mer 
volatila källor. Parlamentet betonar att EU 
först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa för 
medelklassen och arbetande människor i 
EU.

offentliga sociala trygghetssystem är 
avgörande för kampen mot fattigdom och 
ojämlikhet, och även för att stödja 
inkluderande och hållbar tillväxt. 
Parlamentet beklagar att kommissionen 
fortfarande föreslår åtgärder som kan 
äventyra de sociala trygghetssystemens 
tillräcklighet och hållbarhet i 
medlemsstaterna genom att fortsätta att 
främja reformer som syftar till att skifta 
beskattningen från arbete genom att främja 
en minskning av arbetsgivarnas 
skattebidrag till förfång för de totala 
indrivna skatteintäkterna. Parlamentet 
uppmanar till att främja genuint 
progressiva skattesystem samt till att få ett 
slut på skatteflykt och skatteparadis, att 
stoppa kapplöpningen mot bottnen när det 
gäller företagsbeskattningen, och att 
förbättra skattetransparensen. Parlamentet 
uppmanar också till ett införande av 
skatter på finansiella transaktioner och till 
en skatt på multinationella företag i den 
digitala sektorn. Parlamentet betonar att 
EU bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på minst 15 % för att 
undvika skattedumpning och säkerställa 
rättvisa för medelklassen och arbetande 
människor i EU.

Or. en

Ändringsförslag 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-
Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår 
åtgärder som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att alla föreslagna 
åtgärder stöder de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att till 
exempel fortsätta att främja reformer som 
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att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av 
allvarliga makroekonomiska obalanser. 
Parlamentet varnar för riskerna med att 
ersätta stabila skatter med andra från mer 
volatila källor. Parlamentet betonar att EU 
först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa för 
medelklassen och arbetande människor i 
EU.

syftar till att säkerställa rättvis beskattning 
och skifta beskattningen från arbete till 
andra källor där den har en mindre 
skadlig inverkan på hållbar tillväxt och 
sysselsättningsnivåer. Parlamentet betonar 
att EU först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa för 
medelklassen och arbetande människor i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 119
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår åtgärder 
som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 
att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av allvarliga 
makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila 
skatter med andra från mer volatila källor. 
Parlamentet betonar att EU först bör 
konsolidera den lägsta bolagsskatten på 
15 % för att undvika skattedumpning och 
säkerställa rättvisa för medelklassen och 
arbetande människor i EU.

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår åtgärder 
som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 
att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av allvarliga 
makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila 
skatter med andra från mer volatila källor.

Or. en

Ändringsförslag 120
Stelios Kympouropoulos
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår 
åtgärder som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar 
till att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av 
allvarliga makroekonomiska obalanser. 
Parlamentet varnar för riskerna med att 
ersätta stabila skatter med andra från mer 
volatila källor. Parlamentet betonar att EU 
först bör konsolidera den lägsta 
bolagsskatten på 15 % för att undvika 
skattedumpning och säkerställa rättvisa för 
medelklassen och arbetande människor i 
EU.

7. Europaparlamentet upprepar vikten 
av de sociala trygghetssystemens 
tillräcklighet och hållbarhet i 
medlemsstaterna. Parlamentet noterar 
G20-kommunikén av den 9–10 juli 2021 
och G20-ländernas åtagande rörande en 
effektiv global minimiskatt i enlighet med 
vad som anges i uttalandet om en lösning 
med två pelare för att åtgärda de 
skatteutmaningar som härrör från 
digitaliseringen av ekonomin, som 
offentliggjordes av OECD:s/G20:s 
inkluderande ram för att hantera 
urholkning av skattebasen och överföring 
av vinster (BEPS) den 1 juli. Parlamentet 
ser fram emot kommissionens förslag om 
hur den internationella 
överenskommelsen ska införlivas i EU:s 
lagstiftning för att undvika aggressiv 
skatteplanering och säkerställa rättvisa för 
medelklassen och arbetande människor i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 121
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår åtgärder 
som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 
att skifta beskattningen från arbete till 

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår åtgärder 
som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 
att skifta beskattningen från arbete till 
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miljön, särskilt mot bakgrund av allvarliga 
makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila 
skatter med andra från mer volatila källor. 
Parlamentet betonar att EU först bör 
konsolidera den lägsta bolagsskatten på 15 
% för att undvika skattedumpning och 
säkerställa rättvisa för medelklassen och 
arbetande människor i EU.

miljön, särskilt mot bakgrund av allvarliga 
makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila 
skatter med andra från mer volatila källor. 
Parlamentet betonar att EU först bör 
konsolidera den lägsta bolagsskatten på 15 
% för att undvika skattedumpning och 
säkerställa rättvisa för medelklassen, 
låginkomsthushåll och arbetande 
människor i EU.

Or. en

Ändringsförslag 122
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande föreslår 
åtgärder som kan äventyra de sociala 
trygghetssystemens tillräcklighet och 
hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
fortsätta att främja reformer som syftar till 
att skifta beskattningen från arbete till 
miljön, särskilt mot bakgrund av allvarliga 
makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila 
skatter med andra från mer volatila källor. 
Parlamentet betonar att EU först bör 
konsolidera den lägsta bolagsskatten på 15 
% för att undvika skattedumpning och 
säkerställa rättvisa för medelklassen och 
arbetande människor i EU.

7. Europaparlamentet beklagar att 
kommissionen fortfarande äventyrar de 
sociala trygghetssystemens tillräcklighet 
och hållbarhet i medlemsstaterna genom att 
främja reformer som syftar till att skifta 
beskattningen från arbete till miljön, 
särskilt mot bakgrund av allvarliga 
makroekonomiska obalanser. Parlamentet 
varnar för riskerna med att ersätta stabila 
skatter med andra från mer volatila källor. 
Parlamentet betonar att EU först bör 
konsolidera den lägsta bolagsskatten på 15 
% för att undvika skattedumpning och 
säkerställa rättvisa för medelklassen och 
arbetande människor i EU.

Or. en

Ändringsförslag 123
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 8



PE695.146v01-00 74/153 AM\1235572SV.docx

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner.

Or. en

Ändringsförslag 124
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
arbetsbeskattningen och 
socialförsäkringsavgifterna, i synnerhet i 
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förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Västeuropa, är alldeles för höga. 
Parlamentet erkänner att EU har mycket 
begränsade befogenheter på 
skatteområdet.

Or. en

Ändringsförslag 125
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete, hållbara arbetstillfällen och 
värdiga löner är avgörande för att 
säkerställa höga standarder för 
arbetarskydd mot risker, däribland 
fattigdom bland förvärvsarbetande eller 
fattigdom bland äldre. Parlamentet anser 
att skattesystemen bör inriktas på att vara 
rättvisa och på att minska ojämlikheten. 
Parlamentet påminner om att 
skattepolitiken i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen tillhör 
medlemsstaternas befogenheter.
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finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 126
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa 
höga standarder för arbetarskydd mot 
risker och sjukdom och för 
tillhandahållande av ålderspensioner. 
Parlamentet anser att skattesystemen bör 
inriktas på beskattning av höga 
inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning är en 
av pelarna för att skapa intäkter för 
finansiering av statens funktioner och att 
de skulle kunna tjäna som en viktig faktor 
när det gäller att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Med de nationella 
befogenheterna och 
subsidiaritetsprincipen i åtanke betonar 
parlamentet vikten av ett rättvist och 
hållbart skattesystem för att skapa 
inkomster för staternas funktioner, och 
stärka hälso- och sjukvårdssystemens och 
de sociala trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla.

Or. en
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Ändringsförslag 127
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner samtidigt som våra 
företags konkurrenskraft 
garanteras. Parlamentet betonar att dessa 
inkomster skulle kunna användas för att 
finansiera centrala prioriteringar och bidra 
till att hantera medlemsstaternas 
finanspolitiska utmaningar och bidra till de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet, bland annat genom att stärka 
hälso- och sjukvårdssystemens och de 
sociala trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 128
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 8. Europaparlamentet framhåller att 
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väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på att göra 
systemen rättvisare, minska ojämlikheten 
och öka intäkterna. Parlamentet betonar att 
dessa inkomster skulle kunna användas för 
att finansiera centrala prioriteringar och 
bidra till att hantera medlemsstaternas 
finanspolitiska utmaningar och bidra till de 
offentliga finansernas långsiktiga 
hållbarhet, bland annat genom att stärka 
hälso- och sjukvårdssystemens och de 
sociala trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 129
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, kapitalinkomster 
och kapitalvinster, och förmögenheter på 
samma nivå som arbetsinkomster, i syfte 
att göra systemen rättvisare, minska 

8. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att ta 
krafttag mot skatteflykt och 
skattebedrägeri som ett viktigt sätt att 
minska ekonomisk ojämlikhet i 
medlemsstaterna och underlätta 
skatteuppbörden. Parlamentet framhåller 
att väl utformade system för beskattning av 
arbete, dvs. som är tillräckligt progressiva 
och baserade på solidaritetsprincipen, är 
avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
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ojämlikheten och avsevärt öka intäkterna. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner, sjukpensioner och 
efterlevandepensioner. Parlamentet anser 
att skattesystemen bör inriktas på 
beskattning av höga inkomster och i 
synnerhet stora förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster i syfte 
att göra systemen rättvisare, minska 
ojämlikheten och avsevärt öka intäkterna. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas 
socioekonomiska ojämlikheter.

Or. en

Ändringsförslag 130
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, kapitalinkomster 
och kapitalvinster, och förmögenheter på 
samma nivå som arbetsinkomster, i syfte 
att göra systemen rättvisare, minska 
ojämlikheten och avsevärt öka intäkterna. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomster och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, kapitalinkomster 
och kapitalvinster, och förmögenheter på 
samma nivå som arbetsinkomster, i syfte 
att göra systemen rättvisare, minska 
ojämlikheten, avsevärt öka intäkterna och 
garantera anständiga och lämpliga löner. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
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tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 131
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, 
kapitalinkomster och kapitalvinster, och 
förmögenheter på samma nivå som 
arbetsinkomster, i syfte att göra systemen 
rättvisare, minska ojämlikheten och 
avsevärt öka intäkterna. Parlamentet 
betonar att dessa inkomster skulle kunna 
användas för att finansiera centrala 
prioriteringar och bidra till att hantera 
medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
medlemsstaterna bör utforma sina 
nationella skatte- och bidragssystem på ett 
sätt som minskar ojämlikheten, främjar 
rättvisan, skyddar hushållen och ger 
incitament för utbildning och deltagande 
på arbetsmarknaden. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att bekämpa 
skatteundandragande och skatteflykt. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 132
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Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomstter och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, kapitalinkomster 
och kapitalvinster, och förmögenheter på 
samma nivå som arbetsinkomster, i syfte 
att göra systemen rättvisare, minska 
ojämlikheten och avsevärt öka intäkterna. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

8. Europaparlamentet framhåller att 
väl utformade system för beskattning av 
arbete är avgörande för att säkerställa höga 
standarder för arbetarskydd mot risker och 
sjukdom och för tillhandahållande av 
ålderspensioner. Parlamentet anser att 
skattesystemen bör inriktas på beskattning 
av höga inkomster, med starkt progressiva 
skattesatser, och i synnerhet stora 
förmögenheter, tillgångar, kapitalinkomster 
och kapitalvinster, och förmögenheter på 
samma nivå som arbetsinkomster, i syfte 
att göra systemen rättvisare, minska 
ojämlikheten och avsevärt öka intäkterna. 
Parlamentet betonar att dessa inkomster 
skulle kunna användas för att finansiera 
centrala prioriteringar och bidra till att 
hantera medlemsstaternas finanspolitiska 
utmaningar och bidra till de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet, bland 
annat genom att stärka hälso- och 
sjukvårdssystemens och de sociala 
trygghetssystemens täckning och 
tillräcklighet för alla och säkerställa deras 
långsiktiga finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 133
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera hållbar välfärd i EU:s 

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
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budgetplanering. budgetplanering och säkerställa 
samordningen av offentliga utgifter, 
investeringar och intäkter med de sociala 
och miljömässiga målen, samt fastställa 
budgeteringsvalens potentiella inverkan 
på välbefinnandet. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att integrera 
budgetering för hållbart välbefinnande i 
den årliga strategin för hållbar tillväxt 
och i de landsspecifika 
rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 134
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
budgetplanering.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att bättre integrera de sociala målen, 
däribland rörande hållbarhet, 
inkludering, sociala framsteg och välfärd, 
i EU:s samtliga politiska åtgärder, i 
synnerhet i EU:s budgetplanering. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
i sin konsekvensbedömning framhäva den 
sociala inverkan av EU:s politiska 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 135
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 9. Europaparlamentet betonar vikten 
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av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
budgetplanering.

av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
budgetplanering. Parlamentet betonar 
vikten av att inrätta en övergripande och 
integrerad ram med särskild 
uppmärksamhet ägnad åt de mest utsatta 
och marginaliserade grupperna i 
samhället.

Or. en

Ändringsförslag 136
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
budgetplanering.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att beakta den ekonomiska 
hållbarheten och budgetbalansen inom 
ramen för EU:s budgetplanering.

Or. en

Ändringsförslag 137
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av att integrera hållbar välfärd i EU:s 
budgetplanering.

9. Europaparlamentet betonar vikten 
av transparens och ansvarsskyldighet i 
EU:s budgetplanering.

Or. en

Ändringsförslag 138
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev
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Förslag till resolution
Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet betonar att 
covid-19-krisen har blottlagt luckor i 
tillgången till socialt skydd och belyst 
vikten av att främja större motståndskraft 
genom att exempelvis förbättra 
tillräckligheten och täckningen av 
minimiinkomstsystem och pensioner, och 
lätta på behörighetsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 139
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Europaparlamentet påminner om 
att en bostad är en mänsklig rättighet och 
att, för att genomföra princip 19 i den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
tillgång till subventionerade bostäder eller 
bostadsbidrag av god kvalitet ska 
tillhandahållas för personer som är i 
behov av detta. Parlamentet varnar om de 
signaler som tyder på en bostadsbubbla i 
EU, med en ökning av bostadspriserna på 
5,8 % under det senaste året mot 
bakgrund av en ekonomisk och social 
kris. Parlamentet framhåller att 
kommissionen har ett betydande antal 
befogenheter med avseende på 
bostadsmarknaden, bland annat 
banktillsyn, penningpolitik, lån, 
hypotekslån, skuldregleringsförfaranden, 
kapacitet att ingripa i händelse av 
finansbubblor, offentliga kostnader för 
social finansiering för boende samt 
nödlidande lån. Parlamentet påminner 
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kommissionen och medlemsstaterna om 
att en underlåtenhet att reglera 
fastighetsmarknaden och de ekonomiska 
aktörer som är verksamma på den 
marknaden så att tillgången till 
överkomliga och lämpliga bostäder för 
alla säkerställs, skulle innebära att de inte 
fullgör sina skyldigheter med avseende på 
rätten till bostad. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att de reglerar fastighetsmarknaden på 
ett sätt som gör att den producerar 
tillräckligt många rimligt prissatta 
bostäder, att bostäder inte tillåts stå 
tomma, och att en del av vinsten från 
bostäder eller annan ekonomisk 
verksamhet omfördelas s för att 
säkerställa att låginkomst- och 
medelinkomsthushåll har tillgång till 
lämpligt boende, och att säkerställa att 
dessa åtgärder inkluderar att förhindra all 
privatisering av offentligägda 
hyresbostäder eller subventionerat boende 
som skulle minska statens kapacitet att 
trygga rätten till lämpliga bostäder, att 
upprätthålla ett uthyrningsregelverk som 
bevarar boendetryggheten och rimligt 
prissatta bostäder för hyresgäster, bland 
annat genom hyrestak, kontroller eller 
låsning av hyrorna vid behov, att kräva ett 
fullständigt offentliggörande av alla 
investeringar i bostäder för att bidra till 
att förhindra korruption, penningtvätt, 
skatteundandragande och skatteflykt, att 
beskatta spekulation i bostadsfastigheter 
och mark för att tygla försäljning på kort 
sikt av egendomar och beskatta 
bostadsfastigheter som lämnats tomma, 
samt att avlägsna förmånliga 
skattelättnader för bolagsformen REIT.

Or. en

Ändringsförslag 140
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev
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Förslag till resolution
Punkt 9c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9c. Europaparlamentet betonar att 
investeringsgapet för rimligt prissatt 
boende uppgår till 57 miljarder euro per 
år. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att säkerställa att det 
finns tillräckligt många lämpliga och 
rimligt prissatta subventionerade bostäder 
för att täcka bostadsbehoven för de tre 
understa kvintilerna i samhället, och fram 
till 2030 halvera dessa gruppers alltför 
höga boendekostnader. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att inkludera 
detta mål i de landsspecifika 
rekommendationerna. Parlamentet 
uppmanar här till en reform av ramarna 
för ekonomisk styrning, så att 
medlemsstaterna kan göra nödvändiga 
gröna och sociala offentliga 
investeringar, däribland investeringar 
med koppling till utveckling och 
förbättring av subventionerat, 
allmännyttigt, rimligt prissatt och 
energieffektivt boende.

Or. en

Ändringsförslag 141
Sara Skyttedal, Jessica Polfjärd

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår 
till följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, 
och betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 

utgår
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inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 142
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning samt uppmanar 
till ytterligare förbättringar av 
skuldrådgivnings- och 
skuldskyddstjänsterna. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället. Parlamentet 
betonar vikten av att anta politiska 
verktyg för att ta itu med hur 
konsumenter som kämpar för att betala 
sina räkningar och få ekonomin att gå 
ihop kan överleva pandemins effekter och 
undvika att glida in i en fattigdomsfälla.

Or. en

Ändringsförslag 143
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 10
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Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället. Parlamentet 
uppmanar därför till att förlänga 
uppskoven med vräkningar vid 
förekomsten av hyresskulder för att 
undvika en ökning av vräkningar som 
kan leda till en ökning av hemlösheten.

Or. en

Ändringsförslag 144
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och hushåll. I detta avseende har mål 8 
om anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt visat sig vara en 
drivkraft för FN:s hela Agenda 2030.
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Or. en

Ändringsförslag 145
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning.

Or. en

Ändringsförslag 146
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår 
till följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den skuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
noterar att faciliteten för återhämtning 
och resiliens erbjuder möjligheten att 
stödja återhämtningen med ytterligare 
investeringar och reformer utan att de 
offentliga finansernas hållbarhet 
påverkas på medellång sikt. Parlamentet 
anser att stöd för europeiska små och 
medelstora företag, mikroföretag, 
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arbetstagare och det civila samhället måste 
prioriteras inom ramen för den 
ekonomiska återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 147
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av pandemin och över dess 
ekonomiska och sociala konsekvenser, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning. När det gäller 
nödlidande lån anser parlamentet att det 
inte kreditförvärvare och kreditförvaltare 
som bör stödjas utan snarare europeiska 
små och medelstora företag, arbetstagare 
och det civila samhället.

10. Europaparlamentet är bekymrat 
över den överskuldsättning som uppstår till 
följd av komplexa skäl, däribland den 
brist på finansiell kompetens som ökade 
de ekonomiska och sociala 
påfrestningarna under pandemin, och 
betonar att människor och små och 
medelstora företag måste skyddas från att 
fastna i överskuldsättning, bland annat 
genom att få lämpligt stöd och 
skuldrådgivningstjänster, samt genom att 
öka den finansiella medvetenheten.

Or. en

Ändringsförslag 148
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Underrubrik 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

EU:s ram för hållbar förvaltning av 
välmående 2022

EU:s ram för hållbar förvaltning för alla 
2022

Or. en
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Ändringsförslag 149
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Underrubrik 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

EU:s ram för hållbar förvaltning av 
välmående 2022

EU:s smarta och hållbara tillväxt för alla 
2022

Or. en

Ändringsförslag 150
Sandra Pereira

Förslag till resolution
Punkt 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet anser att det 
varken är rättvist eller ärligt mot 
arbetstagarna eller mot de 
befolkningsgrupper som årligen har sett 
sina sociala rättigheter, 
arbetstagarrättigheter och inkomster 
försämras och sin värdighet hotad av 
EU:s politik, krav och begränsningar, att 
försvara en ekonomisk politik som går 
hand i hand med sociala rättigheter – 
genom att förespråka en förstärkning av 
sociala rättigheter, genomförandet av 
sociala aspekter eller integreringen av 
målen för hållbar utveckling i den 
ekonomiska politiken, både på EU-nivå 
och i medlemsstaterna – utan att föreslå 
ett upphävande av budgetfördraget och 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 151
Sandra Pereira
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Förslag till resolution
Punkt 10b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet upprepar hur 
brådskande det är att inleda en verklig 
kamp mot ojämlikhet, otrygghet och låga 
löner, vilka har hämmat den ekonomiska 
tillväxten och de sociala framstegen. 
Parlamentet påminner dock om att detta 
inte är möjligt inom ramen för den 
europeiska ekonomiska styrningen och 
Lissabonfördraget. Parlamentet kräver 
därför upphävandet av den europeiska 
planeringsterminen och att det 
sammankallas till ett mellanstatligt 
toppmöte i syfte att institutionalisera 
fördragens reversibilitet, liksom 
upphävandet av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, stabilitets- och 
tillväxtpakten och det mellanstatliga 
fördraget om stabilitet, samordning och 
styrning.

Or. en

Ändringsförslag 152
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och 
sociala framsteg, som gör sociala och 
hållbara mål obligatoriska för att uppnå 
FN:s mål för hållbar utveckling, blivit 
mer relevanta än någonsin.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 153
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och 
sociala framsteg, som gör sociala och 
hållbara mål obligatoriska för att uppnå 
FN:s mål för hållbar utveckling, blivit 
mer relevanta än någonsin.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 154
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och 
sociala framsteg, som gör sociala och 
hållbara mål obligatoriska för att uppnå 
FN:s mål för hållbar utveckling, blivit mer 
relevanta än någonsin.

11. Europaparlamentet framhåller att 
planerna för återhämtning och resiliens 
fullt ut måste uppfylla bestämmelserna 
och målen i förordningen om faciliteten 
för återhämtning och resiliens och dess 
målsättning att främja ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning i 
medlemsstaterna, och lägga fram de 
nödvändiga hållbara och tillväxtfrämjande 
reformerna och investeringarna. 
Parlamentet noterar i detta sammanhang 
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att den europeiska planeringsterminen 
bör bidra till att uppnå genomförandet av 
den europeiska gröna given, den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och FN:s mål för hållbar utveckling, som 
har blivit mer relevanta än någonsin.

Or. en

Ändringsförslag 155
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och sociala 
framsteg, som gör sociala och hållbara mål 
obligatoriska för att uppnå FN:s mål för 
hållbar utveckling, blivit mer relevanta än 
någonsin.

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och sociala 
framsteg, som gör sociala och hållbara mål 
obligatoriska för att uppnå FN:s mål för 
hållbar utveckling, blivit mer relevanta än 
någonsin. I detta avseende har mål 8 om 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt visat sig vara en drivkraft för FN:s 
hela Agenda 2030.

Or. en

Ändringsförslag 156
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att i 11. Europaparlamentet anser att i 
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samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och 
sociala framsteg, som gör sociala och 
hållbara mål obligatoriska för att uppnå 
FN:s mål för hållbar utveckling, blivit mer 
relevanta än någonsin.

samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbara och sociala 
investeringar, som gör sociala och hållbara 
mål obligatoriska för att uppnå målen i den 
gröna given, den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och FN:s mål för 
hållbar utveckling, blivit mer relevanta än 
någonsin.

Or. en

Ändringsförslag 157
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 11.

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och sociala 
framsteg, som gör sociala och hållbara 
mål obligatoriska för att uppnå FN:s mål 
för hållbar utveckling, blivit mer relevanta 
än någonsin.

11. Europaparlamentet anser att i 
samband med planerna för återhämtning 
och resiliens, snabbt stigande offentliga 
skuldnivåer och den kommande reformen 
av stabilitets- och tillväxtpakten har 
parlamentets förslag om antagande av en 
pakt för hållbart välbefinnande och sociala 
framsteg som alla medlemsstaterna enas 
om blivit mer relevanta än någonsin.

Or. en

Ändringsförslag 158
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 12
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att 
denna pakt skulle kunna definiera de 
politiska målen för hållbar välfärd i en 
förbättrad finanspolitisk ram som 
säkerställer att EU:s ekonomiska och 
finanspolitiska styrning skulle bidra till 
att dessa mål uppnås. Parlamentet 
påpekar att denna pakt skulle innehålla 
rättsligt bindande bestämmelser enligt ett 
omfattande övervakningsförfarande inom 
ramen för ett nytt styrningssystem för 
hållbart välbefinnande. Parlamentet 
anser att paktens finanspolitiska 
komponenter bör omfatta en uppsättning 
bestämmelser som tydligt beaktar de 
kvalitativa aspekterna av finanspolitiken, 
belönar hållbara välgörande investeringar 
och reformer och därmed innehåller 
incitament för relaterade åtgärder på 
nationell nivå. Parlamentet påpekar att 
man i pakten för hållbart välbefinnande 
bör överväga att använda av 
finanspolitiska standarder i stället för 
finanspolitiska regler, anslå de offentliga 
utgifterna i syfte att uppnå hållbara och 
välmåendeinriktade politiska mål och 
fastställa en effektiv metod för att bedöma 
och säkerställa de offentliga finansernas 
hållbarhet över tid.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 159
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de hållbara 
politiska målen i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 
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skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna pakt skulle 
innehålla rättsligt bindande bestämmelser 
enligt ett omfattande 
övervakningsförfarande inom ramen för 
ett nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att 
paktens finanspolitiska komponenter bör 
omfatta en uppsättning bestämmelser som 
tydligt beaktar de kvalitativa aspekterna 
av finanspolitiken, belönar hållbara 
välgörande investeringar och reformer 
och därmed innehåller incitament för 
relaterade åtgärder på nationell nivå. 
Parlamentet påpekar att man i pakten för 
hållbart välbefinnande bör överväga att 
använda av finanspolitiska standarder i 
stället för finanspolitiska regler, anslå de 
offentliga utgifterna i syfte att uppnå 
hållbara och välmåendeinriktade politiska 
mål och fastställa en effektiv metod för att 
bedöma och säkerställa de offentliga 
finansernas hållbarhet över tid.

skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna pakt skulle 
innehålla bestämmelser inom ramen för ett 
nytt hållbart styrningssystem.

Or. en

Ändringsförslag 160
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att 
EU:s ekonomiska och finanspolitiska 
styrning skulle bidra till att dessa mål 
uppnås. Parlamentet påpekar att denna 
pakt skulle innehålla rättsligt bindande 
bestämmelser enligt ett omfattande 
övervakningsförfarande inom ramen för 
ett nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att 
paktens finanspolitiska komponenter bör 

12. Europaparlamentet anser att hållbar 
och smart tillväxt för alla behöver 
säkerställa en hållbar finanspolitik på 
medellång sikt, och att EU:s ekonomiska 
och sociala politiska åtgärder bidrar till 
uppnåendet av en långvarig återställning 
som gör våra ekonomier och samhällen 
mer hållbara, inkluderande, 
motståndskraftiga och bättre förberedda 
för den gröna och digitala omställningen. 
Parlamentet framhåller i detta avseende 
att genomförandet av handlingsplanen för 
den europeiska pelaren för sociala 



PE695.146v01-00 98/153 AM\1235572SV.docx

SV

omfatta en uppsättning bestämmelser som 
tydligt beaktar de kvalitativa aspekterna 
av finanspolitiken, belönar hållbara 
välgörande investeringar och reformer 
och därmed innehåller incitament för 
relaterade åtgärder på nationell nivå. 
Parlamentet påpekar att man i pakten för 
hållbart välbefinnande bör överväga att 
använda av finanspolitiska standarder i 
stället för finanspolitiska regler, anslå de 
offentliga utgifterna i syfte att uppnå 
hållbara och välmåendeinriktade politiska 
mål och fastställa en effektiv metod för att 
bedöma och säkerställa de offentliga 
finansernas hållbarhet över tid.

rättigheter kommer att bidra till att stärka 
den sociala dimensionen i unionens 
samtliga politiska åtgärder och till att 
säkerställa en inkluderande återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 161
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 
skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna pakt skulle 
innehålla rättsligt bindande bestämmelser 
enligt ett omfattande 
övervakningsförfarande inom ramen för 
ett nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att 
paktens finanspolitiska komponenter bör 
omfatta en uppsättning bestämmelser som 
tydligt beaktar de kvalitativa aspekterna av 
finanspolitiken, belönar hållbara 
välgörande investeringar och reformer och 
därmed innehåller incitament för relaterade 
åtgärder på nationell nivå. Parlamentet 
påpekar att man i pakten för hållbart 
välbefinnande bör överväga att använda av 

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 
skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet anser att paktens 
finanspolitiska komponenter bör omfatta 
en uppsättning bestämmelser som tydligt 
beaktar de kvalitativa aspekterna av 
finanspolitiken, belönar hållbara 
välgörande investeringar och reformer och 
därmed innehåller incitament för relaterade 
åtgärder på nationell nivå. Parlamentet 
påpekar att man i pakten för hållbart 
välbefinnande bör överväga att använda av 
finanspolitiska standarder i stället för 
finanspolitiska regler, anslå de offentliga 
utgifterna i syfte att uppnå hållbara och 
välmåendeinriktade politiska mål och 
fastställa en effektiv metod för att bedöma 
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finanspolitiska standarder i stället för 
finanspolitiska regler, anslå de offentliga 
utgifterna i syfte att uppnå hållbara och 
välmåendeinriktade politiska mål och 
fastställa en effektiv metod för att bedöma 
och säkerställa de offentliga finansernas 
hållbarhet över tid.

och säkerställa de offentliga finansernas 
hållbarhet över tid.

Or. en

Ändringsförslag 162
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 
skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna pakt skulle 
innehålla rättsligt bindande bestämmelser 
enligt ett omfattande 
övervakningsförfarande inom ramen för ett 
nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att 
paktens finanspolitiska komponenter bör 
omfatta en uppsättning bestämmelser som 
tydligt beaktar de kvalitativa aspekterna av 
finanspolitiken, belönar hållbara 
välgörande investeringar och reformer och 
därmed innehåller incitament för relaterade 
åtgärder på nationell nivå. Parlamentet 
påpekar att man i pakten för hållbart 
välbefinnande bör överväga att använda 
av finanspolitiska standarder i stället för 
finanspolitiska regler, anslå de offentliga 
utgifterna i syfte att uppnå hållbara och 
välmåendeinriktade politiska mål och 
fastställa en effektiv metod för att bedöma 
och säkerställa de offentliga finansernas 

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera sociala och 
hållbara mål i en förnyad finanspolitisk 
ram som säkerställer att EU:s ekonomiska 
och finanspolitiska styrning skulle vara 
bärkraftig på lång sikt och bidra till att 
dessa mål uppnås. Parlamentet påpekar att 
denna pakt skulle innehålla rättsligt 
bindande bestämmelser enligt ett 
omfattande övervakningsförfarande inom 
ramen för ett förnyat hållbart och 
inkluderande styrningssystem. Parlamentet 
anser att paktens finanspolitiska 
komponenter bör omfatta en uppsättning 
bestämmelser som tydligt beaktar de 
kvalitativa aspekterna av finanspolitiken, 
belönar hållbara, sociala och inkluderande 
investeringar och reformer och därmed 
innehåller incitament för relaterade 
åtgärder på nationell nivå. Parlamentet 
påpekar att man i den hållbara och sociala 
investeringspakten bör behålla 
finanspolitiska mål för att säkerställa 
sunda och hållbara budgetpolitiska 
åtgärder och offentliga finanser över tid 
samtidigt som man säkerställer och 
tillåter de nödvändiga investeringarna för 
att bygga ett hållbart, innovativt, 
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hållbarhet över tid. inkluderande och socialt rättvist samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 163
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 
skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna pakt skulle 
innehålla rättsligt bindande bestämmelser 
enligt ett omfattande 
övervakningsförfarande inom ramen för ett 
nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att 
paktens finanspolitiska komponenter bör 
omfatta en uppsättning bestämmelser som 
tydligt beaktar de kvalitativa aspekterna av 
finanspolitiken, belönar hållbara 
välgörande investeringar och reformer och 
därmed innehåller incitament för relaterade 
åtgärder på nationell nivå. Parlamentet 
påpekar att man i pakten för hållbart 
välbefinnande bör överväga att använda av 
finanspolitiska standarder i stället för 
finanspolitiska regler, anslå de offentliga 
utgifterna i syfte att uppnå hållbara och 
välmåendeinriktade politiska mål och 
fastställa en effektiv metod för att bedöma 
och säkerställa de offentliga finansernas 
hållbarhet över tid.

12. Europaparlamentet anser att denna 
pakt skulle kunna definiera de politiska 
målen för hållbar välfärd i en förbättrad 
finanspolitisk ram som säkerställer att EU:s 
ekonomiska och finanspolitiska styrning 
skulle bidra till att dessa mål uppnås. 
Parlamentet påpekar att denna pakt skulle 
innehålla bestämmelser enligt ett 
omfattande övervakningsförfarande inom 
ramen för ett nytt styrningssystem för 
hållbart välbefinnande. Parlamentet anser 
att paktens finanspolitiska komponenter 
bör omfatta en uppsättning bestämmelser 
som tydligt beaktar de kvalitativa 
aspekterna av finanspolitiken, belönar 
hållbara välgörande investeringar och 
reformer och därmed innehåller incitament 
för relaterade åtgärder på nationell nivå. 
Parlamentet påpekar att man i pakten för 
hållbart välbefinnande bör överväga att 
använda av finanspolitiska standarder i 
stället för finanspolitiska regler, anslå de 
offentliga utgifterna i syfte att uppnå 
hållbara och välmåendeinriktade politiska 
mål och fastställa en effektiv metod för att 
bedöma och säkerställa de offentliga 
finansernas hållbarhet över tid.

Or. en

Ändringsförslag 164
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
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Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet konstaterar att 
denna pakt skulle kunna föreskriva de 
politiska mål för hållbart välbefinnande 
som ska föreslås av kommissionen och på 
nytt ange en förbättrad finanspolitisk ram 
som säkerställer att EU:s ekonomiska och 
finanspolitiska styrning bidrar till att 
uppnå dessa mål. Pakten skulle kunna 
innehålla rättsligt bindande bestämmelser 
inom ramen för ett övergripande 
övervakningsförfarande inom ramen för 
ett nytt styrningssystem för hållbart 
välbefinnande. Parlamentet anser att 
pakten, när det gäller dess finanspolitiska 
komponenter, bör omfatta en uppsättning 
bestämmelser som tydligt erkänner 
finanspolitikens kvalitativa aspekter och 
sociala inverkan, belönar hållbara 
välmåendeinriktade investeringar och 
reformer och därmed innehåller 
incitament för relaterade åtgärder på 
nationell nivå. Parlamentet påpekar att 
man i utformningen av pakten för 
hållbart välbefinnande bör beakta 
användningen av finanspolitiska 
standarder i stället för finanspolitiska 
regler, anslå de offentliga utgifterna i 
syfte att uppnå hållbarhet och 
välmåendeinriktade politiska mål och 
fastställa en effektiv metod för att bedöma 
och säkerställa de offentliga finansernas 
hållbarhet över tid.

Or. en

Ändringsförslag 165
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet betonar att en 
mer omfattande ekonomisk och social 
styrning mellan medlemsstaterna, i 
synnerhet genom att röra sig i riktning 
mot större konvergens av skatteregler, 
skulle utgöra en drivkraft för 
återhämtning.

Or. en

Ändringsförslag 166
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet konstaterar att 
ett framtida europeiskt styrningssystem 
för hållbart välbefinnande måste använda 
sig av uppdaterade hållbarhetspolitiska 
mål från den europeiska pakten för 
hållbart välbefinnande. Parlamentet 
anser att ett hållbart välbefinnande för 
alla medför ett långsiktigt perspektiv och 
att detta därför skulle behövas för att 
ändra inriktningen i den europeiska 
planeringsterminen i syfte att vägleda de 
nationella (finanspolitiska och 
makroekonomiska) politiska åtgärderna 
från ett år till ett annat med en flerårig 
strategi för hållbart välbefinnande som 
bidrar till att åstadkomma framsteg 
genom enhetliga, långsiktigt inriktade 
politiska åtgärder som når in på alla de 
relevanta ekonomiska, sociala och 
miljömässiga styrningsområdena.

Or. en
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Ändringsförslag 167
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet håller med de 
europeiska ledarna när det gäller EU:s 
ekonomiska och sociala styrning om 
behovet av en regelbunden utvärdering av 
framstegen mot de överordnade målen för 
2030 och uppåtgående konvergens på 
högsta politiska nivå.

13. Europaparlamentet håller med de 
europeiska ledarna när det gäller EU:s 
ekonomiska och sociala styrning om 
behovet av en regelbunden utvärdering av 
framstegen mot de överordnade målen för 
2030 och uppåtgående konvergens på 
högsta politiska nivå, samt om att 
genomförandet av principerna i den 
sociala pelaren kommer att vara av 
avgörande betydelse för att säkerställa 
skapandet av fler och bättre 
arbetstillfällen för alla inom ramen för en 
inkluderande återhämtning. Parlamentet 
välkomnar att de europeiska ledarna 
sätter utbildning och kompetens i centrum 
för sina politiska åtgärder och noterar att 
den gröna och digitala omställningen 
kommer att kräva fler investeringar i 
utbildning, yrkesutbildning, livslångt 
lärande, kompetensutveckling och 
omskolning för att stimulera 
övergångarna på arbetsmarknaden till 
sektorer med ett växande behov av 
arbetskraft.

Or. en

Ändringsförslag 168
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet håller med de 
europeiska ledarna när det gäller EU:s 
ekonomiska och sociala styrning om 
behovet av en regelbunden utvärdering av 

13. Europaparlamentet håller med de 
europeiska ledarna när det gäller EU:s 
ekonomiska och sociala styrning om 
behovet av en regelbunden utvärdering av 
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framstegen mot de överordnade målen för 
2030 och uppåtgående konvergens på 
högsta politiska nivå.

framstegen mot de överordnade målen för 
2030 och uppåtgående konvergens på 
högsta politiska nivå. Detta inbegriper en 
översyn av de överordnade målen i 
riktning mot målen för hållbar utveckling, 
i synnerhet det fattigdomsrelaterade 
målet.

Or. en

Ändringsförslag 169
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar att det 
är ytterst viktigt för unionens framtid att 
ha en politisk inriktning och styrstrategi 
som har som mål att sätta människor och 
deras välbefinnande i centrum för 
politiken och beslutsfattandet. I syfte att 
göra detta uppmanar parlamentet 
kommissionen att lägga fram ett 
omfattande förslag som i detalj beskriver 
uppsättningen av särskilda sociala, 
ekologiska och ekonomiska mål som bör 
avspegla EU:s relevanta internationella 
och egna åtaganden, däribland de som 
härrör från parlamentets resolution om 
ett starkt socialt Europa för rättvisa 
omställningar, FN:s mål för hållbar 
utveckling, Parisavtalet om 
klimatförändringar, den europeiska 
klimatlagens mål om att nå 
växthusgasneutralitet senast 2050 och 
därmed förknippade delmål, EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna samt 
åtagandet att utrota fattigdomen i Europa 
senast 2050 genom en EU-lag mot 
fattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 170
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet anser att det 
är nödvändigt att inom ramen för ett 
översynsförfarande för styrning involvera 
ministrarna för arbetsmarknads- och 
socialpolitik, och att ge dem en roll som 
motsvarar den för ministrarna för 
ekonomi och finans, för att ge sociala 
aspekter och sysselsättningsfrågor en 
likvärdig roll inom ramen för den 
europeiska planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 171
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet håller med 
rådet om att genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
kommer att stärka unionens satsning på 
en digital, grön och rättvis omställning 
och bidra till att uppnå en uppåtgående 
social och ekonomisk konvergens samt till 
att ta itu med de demografiska 
utmaningarna, och att den sociala 
dimensionen, den sociala dialogen och 
arbetsmarknadsparternas aktiva 
deltagande alltid har stått i centrum för en 
social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft. Parlamentet anser att 
den sociala resultattavlan måste ses över 
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som en del av den europeiska 
planeringsterminens ram för samordning 
av politiken om man ska kunna spåra 
framstegen i dessa frågor.

Or. en

Ändringsförslag 172
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet anser att det 
är nödvändigt att följa upp uttalandet från 
2016 om en nystart för den sociala 
dialogen och se över sätten att involvera 
arbetsmarknadens parter i styrningen av 
den europeiska planeringsterminen, vilka 
än så länge har varit otillräckliga, och 
därmed delge målen med reformen till 
arbetstagare och företag, vilket därmed 
främjar genomförandet av dessa mål.

Or. en

Ändringsförslag 173
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välvärdsmått för hållbar tillväxt för alla.

14. Europaparlamentet upprepar den 
avgörande roll som innehas av 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
utvecklingen av effektiva, praktiska och 
rättvisa lösningar till de utmaningar som 
perioden efter pandemin för med sig. 
Parlamentet välkomnar de europeiska 
arbetsmarknadsparternas gemensamma 
förslag till en alternativ uppsättning 



AM\1235572SV.docx 107/153 PE695.146v01-00

SV

indikatorer för att mäta ekonomiska, 
sociala och miljömässiga framsteg som 
komplement till BNP som välfärdsmått för 
hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
betonar att arbetsmarknadens parter 
måste delta i beslutsprocessen för 
införandet av varje åtgärd som bidrar till 
återhämtningen, och anser att åtgärder 
som vidtas i detta avseende inte får 
inkräkta på arbetsmarknadsparternas 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 174
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välvärdsmått för hållbar tillväxt för alla.

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välfärdsmått för hållbar tillväxt för alla. 
Parlamentet anser att nya indikatorer 
måste införas på den sociala 
resultattavlan som fullt ut avspeglar 
tendenserna rörande ojämlikheten och 
dess orsaker, inklusive utvecklingen av 
finansiella och icke-finansiella vinster 
jämfört med utvecklingen av löner och 
privat skuldsättning samt utvecklingen av 
vederlag för verkställande direktörer och 
ledande befattningshavare.

Or. en

Ändringsförslag 175
Tatjana Ždanoka
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Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välvärdsmått för hållbar tillväxt för alla.

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala, miljömässiga och 
klimatrelaterade framsteg som 
komplement till BNP som välfärdsmått för 
hållbar tillväxt för alla. Parlamentet 
betonar vikten av att beakta vårt 
samhälles mest utsatta och 
marginaliserade medlemmars intressen.

Or. en

Ändringsförslag 176
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välvärdsmått för hållbar tillväxt för alla.

14. Europaparlamentet noterar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en uppsättning 
indikatorer för att mäta ekonomiska, 
sociala och miljömässiga framsteg. 
Parlamentet framhåller att BNP fortsatt 
är det viktigaste verktyget som 
välfärdsmått för tillväxt. Parlamentet 
framhåller att dessa föreslagna 
indikatorer kräver en noggrann analys 
och måste utarbetas enligt en metod som 
beaktar situationen och omständigheterna 
i de enskilda medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 177
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet välkomnar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välvärdsmått för hållbar tillväxt för alla.

14. Europaparlamentet noterar de 
europeiska arbetsmarknadsparternas 
gemensamma förslag till en alternativ 
uppsättning indikatorer för att mäta 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
framsteg som komplement till BNP som 
välfärdsmått för hållbar tillväxt för alla.

Or. en

Ändringsförslag 178
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet signalerar 
behovet att mäta den sociala inverkan av 
miljöförstöringen och 
klimatförändringarna. Parlamentet 
efterlyser skydd på EU-nivå av rätten till 
hälsa och en hälsosam miljö, eftersom 
denna rättighet är av avgörande betydelse 
för att säkerställa förverkligandet av de 
flesta andra grundläggande rättigheter 
(såsom mat, skydd och arbete) och för att 
åstadkomma en inkluderande 
omställning.

Or. en

Ändringsförslag 179
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen
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Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
eftertryckligen kommissionen och 
medlemsstaterna att se till att 
fackföreningar har tillgång till 
arbetsplatsen och arbetstagarna själva, 
även när arbetet utförs digitalt. 
Parlamentet betonar behovet att 
garantera att alla arbetstagare, även inom 
den digitala ekonomin, har rätt till 
kollektivförhandlingar och till att vidta 
kollektiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 180
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Underrubrik 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

Från skydd till skapande av hållbara 
arbetstillfällen av hög kvalitet: offentliga 
investeringars roll och omsorgsgiven

Från skydd till skapande av gröna 
arbetstillfällen av hög kvalitet: behovet av 
en ambitiös europeisk social agenda

Or. en

Ändringsförslag 181
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet håller med de 
europeiska ledarna om att, mot bakgrund 
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av att arbetslösheten och ojämlikheten 
ökar på grund av pandemin, det är viktigt 
att kanalisera resurser dit de bäst behövs 
för att stärka våra ekonomier och inrikta 
våra politiska insatser på lika tillgång till 
tjänster av god kvalitet för att främja lika 
möjligheter, samt på förbättringar av och 
skapande av arbetstillfällen av god 
kvalitet, entreprenörskap, 
kompetensutveckling och omskolning 
samt minskning av fattigdom och 
utestängning. Parlamentet betonar att de 
extraordinära resurser som gjorts 
tillgängliga för att stödja Europas 
återhämtning är en möjlighet som inte 
kan missas.

Or. en

Ändringsförslag 182
Sandra Pereira

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet påminner om 
att både sysselsättnings- och 
socialpolitiken i euroområdet, som 
främjas av EU-institutionerna, främst har 
lett till avreglerade och flexiblare 
arbetsmarknader, till en liberalisering och 
privatisering av offentliga tjänster, samt 
till att statens samhällsfunktioner hotas 
och arbetstagarnas löner och sociala 
förmåner minskas.

Or. en

Ändringsförslag 183
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 14b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

14b. Europaparlamentet betonar den 
negativa inverkan av covid-19-krisen på 
den europeiska arbetsmarknaden, de 
oöverträffade förlusterna av 
arbetstillfällen, i synnerhet i strategiska 
sektorer, samt den därmed förknippade 
ökningen av fattigdom och skillnader i 
levnadsstandard som särskilt påverkar 
ungdomar, kvinnor och arbetstagare med 
lågkvalificerade befattningar och otrygga 
anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 184
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar understryker parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier. Parlamentet 
välkomnar kommissionens förslag om att 
stärka tillämpningen av principen om lika 
lön för kvinnor och män för lika eller 
likvärdigt arbete, med hjälp av 
lönetransparens och olika 
efterlevnadsmekanismer. Parlamentet 
välkomnar det faktum att detta förslag 
inför bindande åtgärder rörande 
lönetransparens. Dessa åtgärder bör antas 
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snabbt för att undvika ytterligare 
könsbaserade skillnader. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att främja entreprenörskap 
bland kvinnor och underlätta deras 
tillgång till finansiering. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att skyndsamt 
återuppta förhandlingarna i rådet om 
direktivet om kvinnor i bolagsstyrelser.

Or. en

Ändringsförslag 185
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

15. Europaparlamentet välkomnar att 
en del EU-länder under det sista kvartalet 
av 2021 förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar konstaterar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas både för låg- och 
högutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom de är 
underrepresenterade på arbetsmarknaden 
och mot bakgrund av att det har bevisats 
att de är avgörande för motståndskraften i 
våra samhällen och ekonomier. 
Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang vikten av att stärka EU:s 
utbildningsprogram, att anpassa 
utbildningen till den framtida ekonomins 
och samhällets behov, att stödja 
arbetstagare och lärare så att de utvecklar 
rätt kompetens samt vikten av 
investeringar i digital 
infrastruktur. Parlamentet understryker 
att en betydande del av den finansiering 
som tillhandahålls av 
återhämtningsplanen inom ramen för 
instrumentet Next Generation EU bör gå 
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till kompetensutveckling och livslångt 
lärande.

Or. en

Ändringsförslag 186
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet, jämnt 
geografiskt fördelade för att undvika 
obalanser mellan regionerna, absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor och ungdomar, eftersom det har 
bevisats att de är avgörande för 
motståndskraften i våra samhällen och 
ekonomier. Parlamentet anser att 
arbetsmarknadens parter spelar en 
avgörande roll när det gäller att förutse 
arbetsmarknadernas utveckling och när 
det gäller att säkerställa en smidig 
övergång för arbetstagare som påverkas 
av strukturella förändringar. Parlamentet 
anser att en förstärkning av 
kollektivavtalsstrukturerna på alla nivåer 
är av avgörande betydelse för att skapa 
hållbar sysselsättning av god kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 187
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska
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Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. Parlamentet understryker att nya 
covid-19-varianter, däribland 
deltavarianten som dominerar i många 
medlemsstater, hotar att allvarligt 
äventyra EU:s ekonomiska återhämtning. 
Parlamentet betonar att det i detta 
sammanhang är nödvändigt att fortsatt ha 
en flexibel strategi när det kommer nya 
uppgifter och göra allt man kan för att 
åstadkomma en fullständig ekonomisk 
återhämtning. Parlamentet framhåller att 
en förstärkning av EU:s strategiska 
oberoende måste prioriteras. För att 
återhämtningen ska bli hållbar signalerar 
parlamentet att arbetstillfällen av hög 
kvalitet absolut måste skapas även för 
medel- och lågutbildade arbetstagare och 
för kvinnor, eftersom det har bevisats att de 
är avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 188
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
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arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier. Parlamentet 
framhåller vikten av att se till att 
arbetsmarknaderna är inkluderande och 
erbjuder lika möjligheter för personer 
med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 189
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

15. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. Parlamentet anser att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare, eftersom det har 
bevisats att de är avgörande för 
motståndskraften i våra samhällen och 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 190
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet konstaterar att 15. Europaparlamentet konstaterar att 
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alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra 
samhällen och ekonomier.

alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. För att återhämtningen ska bli 
hållbar signalerar parlamentet att 
arbetstillfällen av hög kvalitet absolut 
måste skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare och särskilt för 
kvinnor och ungdomar, eftersom det har 
bevisats att de är avgörande för 
motståndskraften i våra samhällen och 
ekonomier.

Or. en

Ändringsförslag 191
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet efterlyser en 
europeisk omsorgsstrategi med en stark 
jämställdhetsdimension, som anlägger ett 
holistiskt och livslångt synsätt på omsorg 
samtidigt som den planerar för särskilda 
åtgärder och insatser både för 
omsorgsgivare och de som får vård, både 
inom den formella omsorgssektorn och 
informellt i hemmet. Parlamentet 
uppmanar också medlemsstaterna att 
undersöka och utbyta bästa praxis om hur 
man bäst stöder samhällsgrupper med 
särskilda omsorgs- och vårdbehov, 
däribland ensamstående föräldrar, 
föräldrar med barn som har allvarliga 
sjukdomar såsom cancer och barn med 
funktionsnedsättning, samt bästa praxis 
rörande hur man i pensionssystemen 
avspeglar perioder med vård- och 
omsorgsansvar, i syfte att minska 
skillnaderna i pension mellan kvinnor och 
män.

Or. en



PE695.146v01-00 118/153 AM\1235572SV.docx

SV

Ändringsförslag 192
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet understryker 
vikten av att se till att arbetstagare i EU 
skyddas genom lämpliga minimilöner som 
fastställs enligt lag eller kollektivavtal, 
enligt nationell tradition och praxis, och 
att säkerställa att de har en anständig 
levnadsstandard oberoende av var de 
arbetar. Parlamentet välkomnar i detta 
avseende kommissionens förslag till ett 
direktiv om lämpliga minimilöner i 
unionen, som syftar till att öka 
kollektivförhandlingarnas täckning, 
bekämpa fattigdomen bland 
förvärvsarbetande och öka den 
uppåtgående sociala konvergensen.

Or. en

Ändringsförslag 193
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet riktar särskild 
uppmärksamhet på omsorgstjänsternas 
roll för välbefinnandet hos de personer 
som har vård- eller omsorgsbehov och 
deras omsorgsgivare. Enligt Eurofound 
ökade andelen arbetstagare som 
tillhandahöll långvarig vård med en 
tredjedel under de senaste tio åren, i skarp 
kontrast till dessa arbetstagares envist 
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låga löner. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att säkerställa att vård- 
och omsorgspersonal betalas anständiga 
löner, eftersom lönerna inom långvarig 
vård och andra sociala tjänster för 
närvarande ligger 21 % under 
genomsnittet1a.
_________________
1a 
https://www.eurofound.europa.eu/sv/publi
cations/article/2021/wages-in-long-term-
care-and-other-social-services-21-below-
average och 
https://www.eurofound.europa.eu/sites/def
ault/files/ef_publication/field_ef_docume
nt/ef20028en.pdf

Or. en

Ändringsförslag 194
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Europaparlamentet anser att de 
offentliga arbetsförmedlingarnas 
ekonomiska resurser och 
personalresurser måste ökas. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att införa 
effektiva mekanismer för resultatstyrning 
i de offentliga arbetsförmedlingarna för 
att bedöma deras 
arbetsmarknadsprograms inverkan och 
utforska sätt att förbättra dem. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att utrusta sina offentliga 
arbetsförmedlingar med tekniska 
lösningar som gör det möjligt för dem att 
effektivisera intagningen av 
arbetssökande och på ett bättre sätt 
utvärdera och matcha deras kompetens.

Or. en
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Ändringsförslag 195
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet påminner 
medlemsstaterna om att ett oberoende liv, 
sociala tjänster och 
arbetsförmedlingstjänster av god kvalitet, 
ett lämpligt socialt skydd och en förstärkt 
social ekonomi är av avgörande betydelse 
för ett anständigt liv för alla personer med 
funktionsnedsättning, såsom framhålls i 
EU:s strategi om rättigheterna för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en

Ändringsförslag 196
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet efterlyser en 
effektiv, aktiv politik för arbetsmarknaden 
och balansen mellan arbete och privatliv 
för att ytterligare bevara familjelivet, 
inklusive genom införlivandet och 
genomförandet av direktivet om balans 
mellan arbetsliv och privatliv samt genom 
ett förslag till rådets rekommendation om 
tillhandahållande av vård och omsorg.

Or. en

Ändringsförslag 197
Miriam Lexmann
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Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala 
jobb och ett jämställdhetsperspektiv, och 
om ett system för högkvalitativa och 
gröna jobbskapande villkor för företag 
som får tillgång till offentliga medel.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 198
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala 
jobb, ett jämställdhets- och icke-
diskrimineringsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel. Parlamentet 
uppmanar till en noggrann övervakning 
av aktiva uppsökande åtgärder för att 
säkerställa ett lika stort deltagande av 
dem som står längst från 
arbetsmarknaden i arbeten av god 
kvalitet.
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Or. en

Ändringsförslag 199
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel. Parlamentet 
signalerar att tillgång till offentlig 
finansiering måste ges till företag som 
respekterar arbetstagarnas rättigheter, 
deltar i kollektivförhandlingar och 
främjar sina anställdas välbefinnande.

Or. en

Ändringsförslag 200
Anne Sander

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och att 
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system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

föreslå system som uppmuntrar till 
investeringar i arbetstillfällen som har att 
göra med den gröna och digitala 
omställningen.

Or. en

Ändringsförslag 201
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
arbeta för att skapa arbetstillfällen av hög 
kvalitet med inriktning på offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb och digitala 
jobb.

Or. en

Ändringsförslag 202
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
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särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

särskilt avsnitt om gröna jobb och digitala 
jobb, och om ett system för högkvalitativa 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 203
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala 
jobb och ett jämställdhetsperspektiv, och 
om ett system för högkvalitativa och 
gröna jobbskapande villkor för företag 
som får tillgång till offentliga medel.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om en reviderad social 
resultattavla, inklusive huvudindikatorer 
om deltagandet av vuxna i utbildning, 
andelen unga som har högst 
grundskoleutbildning, enskilda personers 
digitala kompetensnivå, antalet unga som 
varken arbetar eller studerar, 
sysselsättningsgapet mellan könen och 
förhållandet mellan övre och undre 
inkomstkvintil.

Or. en

Ändringsförslag 204
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Samira Rafaela, 
Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
med ett särskilt system övervaka 
skapandet av arbetstillfällen av hög 
kvalitet i alla sektorer, inklusive ett särskilt 
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investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala jobb 
och ett jämställdhetsperspektiv, och om ett 
system för högkvalitativa och gröna 
jobbskapande villkor för företag som får 
tillgång till offentliga medel.

avsnitt om gröna jobb, digitala jobb och ett 
jämställdhetsperspektiv, och att komma 
överens om ett system för högkvalitativa 
och gröna jobbskapande villkor för företag 
som får tillgång till offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 205
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet framhåller att 
åtgärdandet av den socioekonomiska 
dimensionen av miljöpolitiken och 
klimatåtgärderna inte bara handlar om 
grundläggande rättvisa, utan att det också 
skapar möjligheter att förverkliga mer 
omfattande fördelar när det gäller 
välbefinnandet för alla och skapa goda 
cirklar snarare än negativ återkoppling. 
Parlamentet anser att gröna och digitala 
investeringar som är väl utformade har 
stor potential när det gäller att skapa 
arbetstillfällen av god kvalitet och minska 
ojämlikheten. För att denna potential ska 
kunna uppnås kräver parlamentet att 
sociala villkor ska åläggas företag som får 
tillgång till finansiering genom faciliteten 
för återhämtning och resiliens för gröna 
och digitala investeringar, i form av mål 
för skapandet av arbetstillfällen av god 
kvalitet och kollektivförhandlingarnas 
täckning. Parlamentet kräver att 
kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa en rättvis fördelning av 
fördelarna med och vinsterna från gröna 
och digitala investeringar, och att denna 
aspekt också ska övervakas i 
resultattavlan för att se till att de gynnar 
de mest utsatta samhällsgrupperna och 
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regionerna och de som påverkas mest av 
klimatförändringarna samt 
jämställdhetskonsekvenserna. 
Parlamentet betonar att den förväntade 
sociala avkastningen av gröna och 
digitala investeringar bör fastställas på 
förhand i de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens för att 
säkerställa maximal effekt.

Or. en

Ändringsförslag 206
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder för att 
avhjälpa bristen på tillgång till system för 
socialt skydd, särskilt genom att följa 
rådets rekommendation av den 8 
november 2019 om tillgång till socialt 
skydd för arbetstagare och 
egenföretagare. Parlamentet välkomnar 
än en gång antagandet av denna 
rekommendation som en första åtgärd och 
ett åtagande från kommissionens sida att 
stärka de sociala skyddssystemen i EU, 
men betonar behovet av att verkligen 
säkerställa universell tillgång till de 
sociala skyddssystemen, i synnerhet under 
den svåra situation som just nu råder. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
lägga fram en europeisk ram som syftar 
till att stärka och säkerställa anständiga 
arbetsvillkor, rättigheter och tillgång till 
social trygghet för plattformsarbetare och 
arbetstagare med atypisk anställning.

Or. en
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Ändringsförslag 207
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppdatera sin ram för 
inrättande och utveckling av kooperativ 
och sociala företag, som automatiskt 
lägger större tonvikt vid rättvisa 
arbetsförhållanden och egenmakt för 
arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 208
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet betonar att ett 
rättvist genomförande av EU:s 
kompetensagenda är avgörande för att ta 
itu med kompetensbristen, i synnerhet för 
människor inom nya arbetsområden. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att göra sitt yttersta 
för att investera i ekonomiskt överkomlig, 
tillgänglig, inkluderande och 
högkvalitativ yrkesutbildning, att 
förstärka åtgärderna för 
kompetensutveckling och omskolning, 
inbegripet digitala och överförbara 
färdigheter, och att främja livslångt 
lärande i syfte att förbereda arbetstagare 
för behoven på en arbetsmarknad som 
påverkas av den gröna och digitala 
omställningen. Parlamentet understryker 
att ett ömsesidigt erkännande av 
kvalifikationer är av central betydelse för 
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att komma till rätta med kompetensbrist 
och kompetensglapp.

Or. en

Ändringsförslag 209
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att föreslå en rättslig ram i 
syfte att reglera förhållandena för 
distansarbete i hela EU och säkerställa 
anständiga arbetsförhållanden och 
anställningsvillkor i den digitala 
ekonomin. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att i sitt kommande 
lagstiftningsförslag förbättra arbets- och 
anställningsvillkoren för 
plattformsarbetare för att garantera en 
hälsosam och säker arbetsmiljö, 
sysselsättning av god kvalitet och 
anständiga löner samt rätten att vara 
nedkopplad.

Or. en

Ändringsförslag 210
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
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projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i infrastruktur, 
forskning, innovation, teknik utan 
koldioxidutsläpp och banbrytande teknik. 
Parlamentet efterlyser en ny social och 
hållbar industristrategi som stärker 
arbetstillfällen av god kvalitet och 
strategiska värdekedjor i EU.

Or. en

Ändringsförslag 211
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill gå i bräschen för en global, hållbar 
och inkluderande återhämtning måste vi 
modernisera våra ekonomier och göra de 
europeiska samhällena mer hållbara, 
inkluderande, motståndskraftiga och 
bättre förberedda för den gröna och 
digitala omställningen, gå vidare med den 
sociala pelarens principer, säkerställa en 
uppåtgående och social och ekonomisk 
konvergens samt lika möjligheter för alla, 
så att alla har möjlighet att bidra till det 
gemensamma europeiska projektet. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
mer investeringar i forskning, innovation, 
utbildning och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 212
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 17
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp, med hänsyn tagen till 
särdragen hos mikroföretag och små och 
medelstora företag, som är nyckelspelare i 
den europeiska ekonomiska strukturen, 
för att på bästa sätt utnyttja deras 
innovativa potential.

Or. en

Ändringsförslag 213
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar 
återhämtning måste miljontals välbetalda 
jobb skapas, även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare, så att alla har 
möjlighet att bidra till det gemensamma 
europeiska projektet. Parlamentet 
insisterar på att det behövs mer 
investeringar i forskning, innovation och 
teknik utan koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global återhämtning måste 
miljontals välbetalda jobb skapas, även för 
medel- och lågutbildade arbetstagare. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
mer investeringar i forskning och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 214
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
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Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i sociala tjänster, 
omskolning och kompetensutveckling, 
forskning, innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 215
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste arbetstillfällen, stöd till små och 
medelstora företag, omsorgsinfrastruktur 
och stöd till familjer 
säkerställas. Parlamentet insisterar på att 
det behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 216
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
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Punkt 17

Förslag till resolution Ändringsförslag

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik utan 
koldioxidutsläpp.

17. Europaparlamentet betonar att om 
EU vill leda en global hållbar återhämtning 
måste miljontals välbetalda jobb skapas, 
även för medel- och lågutbildade 
arbetstagare, så att alla har möjlighet att 
bidra till det gemensamma europeiska 
projektet. Parlamentet insisterar på att det 
behövs mer investeringar i forskning, 
innovation och teknik med låga 
koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 217
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet påpekar att ett 
starkt stöd för offentliga tjänster och 
utbildningssystem kommer att vara 
nödvändigt för att stimulera skapandet av 
arbetstillfällen av god kvalitet och en 
inkluderande återhämtning. Parlamentet 
betonar att universell utbildning av god 
kvalitet och en välutbildad arbetsstyrka 
jämte ett engagemang för forskning och 
innovation är en förutsättning för en 
hållbar återhämtning och social 
sammanhållning. Parlamentet påpekar att 
medel- och lågutbildade arbetstagare 
måste få möjligheter till omskolning och 
kompetensutveckling. Parlamentet 
insisterar på att hållbara investeringar i 
tillhandahållandet av lärlingsplatser av 
god kvalitet, vuxnas deltagande i livslångt 
lärande och vidareutbildning av anställda 
måste prioriteras. Parlamentet påpekar att 
en inkluderande ekonomisk återhämtning 
kommer att kräva hållbara offentliga 
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investeringar för att garantera att 
utbildning ges till arbetslösa och 
lågutbildade så att de kan erhålla en 
certifierad grundkompetens, 
yrkesfärdigheter och nyckelkompetens 
som leder till kvalifikationer och 
karriärövergångar.

Or. en

Ändringsförslag 218
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet framhåller att 
större investeringar i offentlig hälso- och 
sjukvård samt social omsorg, inklusive 
arbetstagarnas löner och utbildning, är av 
avgörande betydelse för att förbättra 
rekryteringen och bevarandet av 
arbetstillfällen, och för att säkerställa en 
lämplig och behovsorienterad 
bemanningsnivå. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att betydande investeringsbelopp från 
de nationella planerna för återhämtning 
och resiliens avsätts till att förbättra den 
offentliga hälso- och sjukvården, 
däribland att förbättra 
arbetsförhållandena och 
bemanningsnivåerna samt 
utbildningsbehoven och att utöka de 
centrala tjänsterna, så att man 
återuppbygger tillhandahållandet av 
grundläggande vård och omsorg och 
stöder långtidsvården och andra 
offentliga sociala tjänster. Parlamentet 
insisterar på att den svaghet som 
fastställts i stresstesterna av hälso- och 
sjukvårdssektorn samt den sociala sektorn 
ska åtgärdas genom de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens, 
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det kommande EU-programmet för hälsa 
(EU4Health) samt genom ”positiva” 
landsspecifika rekommendationer om 
finansieringen av dessa sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 219
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet understryker 
att hemlöshet är en av de mest extrema 
formerna av social utestängning. 
Parlamentet välkomnar sjösättningen av 
den europeiska plattformen för åtgärder 
mot hemlöshet med det slutgiltiga målet 
att få ett slut på hemlösheten senast 2030. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att anta ambitiösa nationella strategier 
med lämplig nationell finansiering och 
EU-finansiering, på grundval av 
principen om bostad först som främjar 
förebyggandet av hemlöshet och ger 
tillgång till lämpliga, säkra och 
överkomliga bostäder. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att lägga fram särskilda 
förslag för att på lämpligt sätt ta itu med 
problemet med energifattigdom inom 
ramen för våra mål i den gröna given.

Or. en

Ändringsförslag 220
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna, 
såsom anges i rapporten om långtidsvård 
som utarbetades av kommissionen (GD 
Sysselsättning) och kommittén för socialt 
skydd1a, att genomföra reformer som 
”åtgärdar de gemensamma målen med att 
säkerställa långtidsvård av god kvalitet 
som är tillgänglig och överkomlig för alla, 
och som tillhandahålls på ett ekonomiskt 
hållbart sätt”.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=738&langId=sv&pubId=8396

Or. en

Ändringsförslag 221
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet upprepar 
vikten av att säkerställa ett tillväxtvänligt 
investeringsklimat, att minska de onödiga 
regleringsbördorna eller byråkratin och 
att förbättra de små och medelstora 
företagens tillgång till offentlig och privat 
finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
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Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet understryker 
vikten av arbetskraftens rörlighet inom 
EU och att arbetskraftens fria rörlighet 
inom EU bidrar till ekonomisk tillväxt och 
sammanhållning inom unionen och 
skapar arbetstillfällen. Parlamentet 
understryker att arbetskraftens rörlighet 
måste gå hand i hand med rättvisa och 
gemensamma regler på grundval av 
principen om likabehandling. 
Parlamentet uppmanar i detta avseende 
kommissionen att fastställa tydliga 
kvantitativa och kvalitativa indikatorer för 
den europeiska planeringsterminen och 
offentliggörandet av landsspecifika 
rekommendationer, för att övervaka 
genomförandet och efterlevnaden av 
reglerna om fri rörlighet för arbetstagare. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera kompetensflykten i vissa 
regioner och sektorer samt stödja rörliga 
arbetstagare genom att säkerställa rättvis 
rörlighet och stärka möjligheten att 
överföra rättigheter och sociala förmåner. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att fullt ut engagera sig i digitaliseringen 
av offentliga tjänster för att underlätta 
rättvis rörlighet för arbetstagarna, särskilt 
när det gäller samordningen av de sociala 
trygghetssystemen. Parlamentet 
uppmanar i detta avseende kommissionen 
att lägga fram ett ambitiöst förslag till ett 
digitalt europeiskt socialförsäkringskort.

Or. en

Ändringsförslag 223
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 17c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

17c. Europaparlamentet understryker 
att covid-19-krisen har visat på 
nödvändigheten av att utarbeta en EU-
gemensam strategi för hälsa, däribland 
hälsa på arbetsplatsen. Parlamentet vill 
att det skapas en europeisk hälsounion 
som är baserad på principerna om 
solidaritet, strategisk autonomi och 
samarbete, och att folkhälsohänsyn 
placeras i centrum för definitionen och 
genomförandet av all unionens politik och 
verksamhet, i enlighet med vad som 
föreskrivs i fördraget, med en systematisk 
hälsorelaterad konsekvensbedömning av 
all relevant politik. Parlamentet 
välkomnar den ambitiösa målsättningen 
att ha ”noll arbetsrelaterade dödsfall” i 
den nya strategiska EU-ramen för 
arbetsmiljö. Parlamentet påminner 
återigen om behovet att inkludera 
reproduktionstoxiska ämnen i direktivet 
om carcinogener och mutagena ämnen, 
och att farliga läkemedel ska ingå i bilaga 
1 till direktivet för att bättre skydda hälso- 
och sjukvårdspersonal.

Or. en

Ändringsförslag 224
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 17c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17c. Europaparlamentet påminner om 
att i princip 15 i den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter fastställs att 
pensionerade arbetstagare och 
egenföretagare har rätt till en pension 
som garanterar en tillräcklig inkomst och 
att alla har rätt till resurser som 
säkerställer ett värdigt liv under 
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ålderdomen. Parlamentet signalerar att 
alla pensionsreformer som genomförs 
inom ramen för de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens måste 
bidra till uppfyllandet av denna princip 
och att de måste inkludera de icke-
avgiftsfinansierade pensioner för vilka 
kvinnor utgör majoriteten av mottagarna.

Or. en

Ändringsförslag 225
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Eugenia Rodríguez Palop

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet beklagar att 
den europeiska planeringsterminen har 
visat sig vara otillräcklig för att ta itu med 
sociala och sysselsättningsmässiga 
obalanser och ojämlikheter i Europa. 
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att skyndsamt 
reformera det finansiella regelverket och 
den europeiska planeringsterminen för att 
verkligen främja en rättvis, inkluderande 
och hållbar tillväxt, bygga upp ett verkligt 
socialt Europa och öka den demokratiska 
ansvarsskyldigheten.

Or. en

Ändringsförslag 226
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förvarnar om 
att endast landsspecifika 

18. Europaparlamentet understryker att 
de mål som fastställs i RRF-förordningen 
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rekommendationer som bidrar till de 
sociala mål som fastställs i RRF-
förordningen kan beaktas i de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens, 
och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet kräver en 
översyn av de landsspecifika 
rekommendationerna för att säkerställa 
samstämmighet mellan dem och de 
allmänna och specifika målen i RRF-
förordningen.

om att främja unionens ekonomiska, 
sociala och territoriella sammanhållning 
ska beaktas i de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens, och att de 
landsspecifika rekommendationerna i 
samband med dessa planer måste tolkas på 
ett sätt som bidrar till uppnåendet av de 
allmänna och specifika målen i RRF-
förordningen, däribland ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning. 
Parlamentet påminner om att den 
europeiska planeringsterminen för 2021 
tillfälligt anpassades till att möjliggöra 
lanseringen av faciliteten för 
återhämtning och resiliens, och att 
medlemsstaterna på ett effektivt sätt måste 
åtgärda alla eller en betydande del av de 
utmaningar som identifieras i de 
relevanta landsspecifika 
rekommendationerna.

Or. en

Ändringsförslag 227
Daniela Rondinelli

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förvarnar om att 
endast landsspecifika rekommendationer 
som bidrar till de sociala mål som fastställs 
i RRF-förordningen kan beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet kräver en översyn 
av de landsspecifika rekommendationerna 
för att säkerställa samstämmighet mellan 
dem och de allmänna och specifika målen i 
RRF-förordningen.

18. Europaparlamentet förvarnar om att 
endast landsspecifika rekommendationer 
som bidrar till de sociala mål som fastställs 
i RRF-förordningen kan beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet efterlyser en 
översyn av den sociala resultattavlan för 
att införa nya parametrar och indikatorer, 
såsom lämpliga minimilöner, för att 
tillhandahålla en djupanalys inom ramen 
för landsrapporterna, så att man 
identifierar medlemsstaternas utmaningar 
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rörande sysselsättning och sociala 
utmaningar. Parlamentet kräver en 
översyn av de landsspecifika 
rekommendationerna för att säkerställa 
samstämmighet mellan dem och de 
allmänna och specifika målen i RRF-
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 228
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förvarnar om att 
endast landsspecifika rekommendationer 
som bidrar till de sociala mål som fastställs 
i RRF-förordningen kan beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med 
dessa planer måste tolkas på ett sätt som 
bidrar till uppnåendet av RRF-
förordningens sociala mål. Parlamentet 
kräver en översyn av de landsspecifika 
rekommendationerna för att säkerställa 
samstämmighet mellan dem och de 
allmänna och specifika målen i RRF-
förordningen.

18. Europaparlamentet förvarnar om att 
endast landsspecifika rekommendationer 
som bidrar till de sociala mål som fastställs 
i RRF-förordningen kan beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 229
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Dragoş Pîslaru, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel

Förslag till resolution
Punkt 18
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förvarnar om 
att endast landsspecifika 
rekommendationer som bidrar till de 
sociala mål som fastställs i RRF-
förordningen kan beaktas i de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens, 
och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet kräver en översyn 
av de landsspecifika rekommendationerna 
för att säkerställa samstämmighet mellan 
dem och de allmänna och specifika målen i 
RRF-förordningen.

18. Europaparlamentet understryker att 
de landsspecifika rekommendationer som 
bidrar till de sociala mål som fastställs i 
RRF-förordningen måste beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet kräver att 
samstämmigheten mellan de 
landsspecifika rekommendationerna och 
de allmänna och specifika målen i RRF-
förordningen säkerställs. Parlamentet 
insisterar på att de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, i enlighet 
med RRF-förordningen, bidrar till att nå 
FN:s mål för hållbar utveckling, 
genomföra vår tillväxtstrategi i enlighet 
med den gröna given, och följa 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 230
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förvarnar om 
att endast landsspecifika 
rekommendationer som bidrar till de 
sociala mål som fastställs i RRF-
förordningen kan beaktas i de nationella 
planerna för återhämtning och resiliens, 
och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med 
dessa planer måste tolkas på ett sätt som 
bidrar till uppnåendet av RRF-
förordningens sociala mål. Parlamentet 
kräver en översyn av de landsspecifika 

18. Europaparlamentet erkänner att 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens är 
medlemsstaternas ansvar. Parlamentet 
anser att medlemsstaterna först och 
främst bör prioritera den ekonomiska 
återhämtningen eftersom en stark 
ekonomi är oumbärlig för uppnåendet av 
sociala framsteg.
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rekommendationerna för att säkerställa 
samstämmighet mellan dem och de 
allmänna och specifika målen i RRF-
förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 231
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet förvarnar om att 
endast landsspecifika rekommendationer 
som bidrar till de sociala mål som fastställs 
i RRF-förordningen kan beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet kräver en översyn 
av de landsspecifika rekommendationerna 
för att säkerställa samstämmighet mellan 
dem och de allmänna och specifika målen i 
RRF-förordningen.

18. Europaparlamentet förvarnar om att 
endast landsspecifika rekommendationer 
som bidrar till de sociala mål som fastställs 
i RRF-förordningen kan beaktas i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens, och att de landsspecifika 
rekommendationerna i samband med dessa 
planer måste tolkas på ett sätt som bidrar 
till uppnåendet av RRF-förordningens 
sociala mål. Parlamentet kräver en översyn 
av de landsspecifika rekommendationerna 
för att säkerställa samstämmighet mellan 
dem och de allmänna och specifika målen i 
RRF-förordningen och en mer ambitiös 
social dimension.

Or. en

Ändringsförslag 232
Sandra Pereira

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet betonar att de 
landsspecifika rekommendationerna är en 
grov kränkning av medlemsstaternas 
befolkningars demokratiska och suveräna 
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rätt att besluta om sina länders framtid. 
Parlamentet påminner om att dessa 
rekommendationer har varit inriktade på 
liberalisering och privatisering av 
strategiska sektorer inom ekonomin 
(energi, transport, telekommunikation och 
bankverksamhet), större flexibilitet på 
arbetsmarknaden, försämrade rättigheter 
för arbetstagare, begränsningar eller till 
och med minskningar av löne- och 
pensionsutvecklingar, minskade offentliga 
utgifter för socialt stöd, hälsa och 
utbildning och därmed minskade sociala 
rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 233
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet påminner om 
att pelaren för sociala rättigheter utgör 
grundvalen för åtgärder för social 
delaktighet, både i den europeiska 
planeringsterminen och 
sammanhållningspolitikens fonder för 
2021–2027. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att integrera pelaren för 
sociala rättigheter bättre i 
planeringsterminen från och med 2022.

Or. en

Ändringsförslag 234
Jordi Cañas

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet påminner om 
att reformer och investeringar enligt 
RRF-förordningen ”bör leda till 
skapandet av högkvalitativa och stabila 
arbetstillfällen [samt] till en inkludering 
och integration av missgynnade grupper”.

Or. en

Ändringsförslag 235
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet betonar att ett 
av målen med RRF-förordningen är att 
främja skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen. Parlamentet betonar att 
arbetsmarknadsreformer som ingår i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens måste bidra till att förbättra 
kvaliteten på sysselsättningen. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
analysera arbetsmarknadsreformerna i de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens och att avvisa sådana som kan 
vara kontraproduktiva och öka de osäkra 
förhållandena på arbetsmarknaden. 
Parlamentet påminner om att det i artikel 
152 i EUF-fördraget fastställs att unionen 
ska erkänna och främja 
arbetsmarknadsparternas betydelse på 
unionsnivå och respektera deras 
självständighet. Parlamentet signalerar 
att kommissionen inte bör ingripa på 
något sätt i den dialog mellan 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå som förs inom ramen för reformerna 
i de nationella planerna för återhämtning 
och resiliens.
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Or. en

Ändringsförslag 236
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 18c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18c. Europaparlamentet beklagar att 
RRF-förordningen inte fastställer ett 
tröskelvärde för sociala investeringar eller 
inför krav som förhindrar social tvätt. 
Parlamentet framhåller i detta avseende 
vikten av att komma överens om en social 
spårningsmetod för att utvärdera de 
nationella återhämtnings- och 
resiliensplanerna på förhand, för att se till 
att åtgärderna i planerna bidrar till de 
sociala målen i enlighet med RRF-
förordningen. Parlamentet anser att 
metoden för social spårning måste följa 
strukturen i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter och analysera bidraget 
från åtgärderna till genomförandet av var 
och en av pelarens 20 principer. 
Parlamentet konstaterar att den 
resultattavla och de gemensamma 
indikatorer som behövs för att utvärdera 
framstegen i genomförandet av de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens inom var och en av de sex 
pelarna i riktning mot uppnåendet av de 
allmänna och särskilda målen måste vara 
effektiva. Parlamentet insisterar på att 
planeringsterminens sociala resultattavla 
är den bästa utvärderingsmekanismen för 
att följa framstegen i riktning mot 
uppåtgående social konvergens, och 
föreslår därför att denna resultattavla 
integreras i de gemensamma 
indikatorerna som det verktyg som ska 
övervaka de sociala framstegen.

Or. en
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Ändringsförslag 237
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 18d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18d. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera de sociala 
indikatorerna från den europeiska 
planeringsterminens sociala resultattavla, 
särskilt de som rör anständigt arbete, 
social rättvisa och lika möjligheter, stabila 
välfärdssystem och rättvis rörlighet, i de 
gemensamma indikatorer som ska 
användas i faciliteten för återhämtning 
och resiliens för att rapportera om 
framsteg och för att övervaka och 
utvärdera planerna samt i metoden för 
social spårning, bland annat för 
barngarantin och ungdomsgarantin. 
Parlamentet betonar att det noggrant 
kommer att analysera den delegerade akt 
som kommissionen kommer att lägga 
fram i denna fråga, för att fastställa om 
de sociala indikatorerna, den sociala 
resultattavlan och den sociala metoden är 
förenliga med målen, och kontrollera att 
inga invändningar behöver göras.

Or. en

Ändringsförslag 238
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 18e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18e. Europaparlamentet insisterar på 
att den roll som spelas av dialogen mellan 
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arbetsmarknadens parter är av central 
betydelse för att säkerställa effektiva 
reformer och investeringar, främst i 
sektorer som kommer att förändras 
betydligt av övergångarna. Parlamentet 
understryker att ett adekvat deltagande av 
intressenter såsom de nationella 
parlamenten, lokala och regionala 
myndigheter, arbetsmarknadens parter, 
icke-statliga organisationer och det civila 
samhället i utarbetandet och 
genomförandet av planerna är avgörande 
för att de ska nå framgång.

Or. en

Ändringsförslag 239
Nicolaus Fest

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet integreras i utarbetandet och 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
jämställdhetsrapportering och 
jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala 
investeringar. Parlamentet anser att 
jämställdhet förtjänar sin egen 
integreringsmetod i RRF, och påminner 
om att Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE) har utvecklat en lämplig metod.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 240
Stelios Kympouropoulos

Förslag till resolution
Punkt 19
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet integreras i utarbetandet och 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
jämställdhetsrapportering och 
jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala 
investeringar. Parlamentet anser att 
jämställdhet förtjänar sin egen 
integreringsmetod i RRF, och påminner 
om att Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE) har utvecklat en lämplig metod.

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen bör jämställdhet 
och lika möjligheter för alla samt 
integreringen av dessa mål beaktas och 
främjas genom hela utarbetandet och 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och 
framhåller att investeringar i en robust 
omsorgsinfrastruktur enligt RRF-
förordningen också är av avgörande 
betydelse för att säkerställa 
jämställdheten och kvinnors ekonomiska 
egenmakt, för att bygga motståndskraftiga 
samhällen, bekämpa otrygga 
förhållanden i kvinnodominerade 
sektorer, främja sysselsättningsskapandet, 
förhindra fattigdom och social 
utestängning, och för att ha en positiv 
effekt på BNP eftersom dessa 
investeringar gör det möjligt för fler 
kvinnor att delta i avlönat arbete. 
Parlamentet påminner om att inga 
återkommande budgetutgifter kan 
finansieras inom ramen för faciliteten för 
återhämtning och resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 241
Miriam Lexmann

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet integreras i utarbetandet och 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
jämställdhetsrapportering och 
jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala 

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet främjas.
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investeringar. Parlamentet anser att 
jämställdhet förtjänar sin egen 
integreringsmetod i RRF, och påminner 
om att Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE) har utvecklat en lämplig metod.

Or. en

Ändringsförslag 242
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet integreras i utarbetandet och 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
jämställdhetsrapportering och 
jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala 
investeringar. Parlamentet anser att 
jämställdhet förtjänar sin egen 
integreringsmetod i RRF, och påminner 
om att Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE) har utvecklat en lämplig metod.

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet integreras i utarbetandet och 
genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
jämställdhetsrapportering och 
jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala 
investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 243
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till resolution
Punkt 19

Förslag till resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet integreras i utarbetandet och 

19. Europaparlamentet påpekar att 
enligt RRF-förordningen måste 
jämställdhet beaktas i utarbetandet och 
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genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
jämställdhetsrapportering och 
jämställdhetsintegrering inte får blandas 
ihop med social spårning och sociala 
investeringar. Parlamentet anser att 
jämställdhet förtjänar sin egen 
integreringsmetod i RRF, och påminner 
om att Europeiska jämställdhetsinstitutet 
(EIGE) har utvecklat en lämplig metod.

genomförandet av de nationella planerna 
för återhämtning och resiliens, och att 
rapporteringen om denna jämställdhet 
bör delas upp mellan social spårning och 
sociala investeringar.

Or. en

Ändringsförslag 244
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet påminner om 
att RRF-förordningen föreskriver att 
integreringen av lika möjligheter för alla 
under utarbetandet och genomförandet av 
de nationella planerna för återhämtning 
och resiliens bör skyddas, vilket 
vederbörligen motiveras av den ökande 
ojämlikheten i flera av EU:s 
medlemsstater. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga särskild vikt på 
övervakning av genomförandet av de 
nationella planerna för återhämtning och 
resiliens ur detta perspektiv med hjälp av 
de relevanta 
civilsamhällsorganisationerna och 
jämställdhetsorganen i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 245
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution



AM\1235572SV.docx 151/153 PE695.146v01-00

SV

Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet framhåller att 
den digitala och gröna omställningen och 
de digitala och gröna investeringarna 
också bör bedömas ur ett socialt 
perspektiv för att undvika risken för 
förlust av arbetstillfällen, störningar på 
arbetsmarknaden och polarisering på 
arbetsmarknaden på grund av att 
medelkvalificerade arbetstillfällen 
försvinner och för att säkerställa att 
digitaliseringen och den gröna 
omställningen i företag inte används som 
ursäkt för strategier för att minska 
arbetskraftskostnaderna.

Or. en

Ändringsförslag 246
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet betonar att 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
och kollektivförhandlingar är viktiga 
instrument för arbetsgivare och 
fackföreningar när det gäller att fastställa 
rättvisa löner och arbetsvillkor, och att 
kraftfulla system för kollektiva 
förhandlingar ökar medlemsstaternas 
motståndskraft i ekonomiska kristider. 
Parlamentet betonar att regeringarna i 
flera länder inte samrådde med eller inte 
samrådde i tillräckligt hög grad med 
arbetsmarknadens parter när de 
utarbetade sina nationella planer för 
återhämtning och resiliens.

Or. en
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Ändringsförslag 247
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 19c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19c. Europaparlamentet betonar att 
den privata sektorn måste bidra till den 
gröna och digitala omställningen, 
genomgå en rättvis omställning och 
uppnå EU:s sociala mål. I detta avseende 
är det viktigt att uppmuntra till hållbara 
investeringar som leder till en social 
taxonomi som bygger på den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och strävar 
efter en större anpassning mellan de 
privata investeringarnas inverkan och de 
offentliga investeringarna inom ramen 
för faciliteten för återhämtning och 
resiliens.

Or. en

Ändringsförslag 248
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Manuel 
Pizarro, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Aurore Lalucq, Klára Dobrev

Förslag till resolution
Punkt 19d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19d. Europaparlamentet kräver att 
tillsynen av planeringsterminen 
inbegriper en övervakning av 
arbetstagarnas rörlighet och uppfyllandet 
av deras rättigheter, i synnerhet när det 
gäller säsongsarbetare.

Or. en
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