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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för ekonomi och valutafrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd,
och enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt får unionen ta 
initiativ för att säkerställa samordningen av 
medlemsstaternas socialpolitik. I artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs att unionen, vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet, ska beakta de krav 
som är förknippade med garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och ge socialt skydd.
Unionen förväntas också ta initiativ för att 
säkerställa samordningen av 
medlemsstaternas socialpolitik. I artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs att unionen, vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet, ska beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av en 
hög sysselsättningsnivå och med garantier 
för ett fullgott socialt skydd och kampen 
mot social utestängning samt med en hög 
allmän utbildningsnivå, en hög 
yrkesutbildningsnivå och en hög 
hälsoskyddsnivå.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen bidrog till att skapa enighet 
om den allmänna inriktningen för 
EU:s ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik. Inom ramen för 
denna strategi antog rådet 2005 allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och 

(5) Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen bidrog till att skapa enighet 
om den allmänna inriktningen för 
EU:s ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik. Inom ramen för 
denna strategi antog rådet 2005 allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
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sysselsättningsriktlinjer, som reviderades 
2008. De 24 riktlinjerna låg till grund för 
de nationella reformprogrammen, där de 
viktigaste makroekonomiska, 
mikroekonomiska och 
arbetsmarknadsrelaterade prioriteringarna 
för EU som helhet fastställdes.
Erfarenheten visar dock att riktlinjerna 
inte innehöll tillräckligt tydliga 
prioriteringar och att sambanden mellan 
dem kunde ha varit klarare. Detta 
begränsade deras inverkan på det 
nationella beslutsfattandet.

sysselsättningsriktlinjer, som reviderades 
2008. De 24 riktlinjerna låg till grund för 
de nationella reformprogrammen, där de 
viktigaste makroekonomiska, 
mikroekonomiska och 
arbetsmarknadsrelaterade prioriteringarna 
för EU som helhet fastställdes. De 
förväntningar som ställdes på 
Lissabonstrategin har inte uppfyllts. Med 
Europa 2020 måste man nu dra lärdomar 
av misstagen i den gamla strategin och 
utveckla konsekventa, finansierbara, 
genomförbara och kontrollerbara 
åtgärder och strategier vars resultat 
kontinuerligt mäts så att man löpande kan 
kontrollera hur de satta målen uppnås.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Innan nya initiativ skapas behöver 
Europeiska unionen avsevärt förbättra 
existerande politik och dess 
genomförande.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, för att EU 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot smart och 
hållbar tillväxt för alla. Fem överordnade 
mål, som förtecknas under de relevanta 
riktlinjerna, utgör de gemensamma 
målsättningar som vägleder 

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, för att EU 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot smart och 
hållbar tillväxt för alla. Fem överordnade 
mål, som förtecknas under de relevanta 
riktlinjerna, utgör de gemensamma 
målsättningar som vägleder 
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medlemsstaternas och unionens åtgärder.
Medlemsstaterna bör göra allt som står i 
dess makt för att nå de nationella målen 
och undanröja de flaskhalsproblem som 
begränsar tillväxten.

medlemsstaternas och unionens åtgärder.
Medlemsstaterna bör förbinda sig att nå de 
nationella målen. De bör koncentrera sig 
på att höja sysselsättningen och undanröja
tillväxthinder som är följden av 
lagstiftning, byråkrati och nationell 
felallokering av resurser.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 
av den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras och samordnas inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten.

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa strukturreformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen, stärka den 
sociala sammanhållningen och förbättra 
produktiviteten och arbetsmarknadens 
resultat. Den gradvisa avvecklingen av den 
finanspolitiska stimulansen bör genomföras 
och samordnas bland annat inom ramen 
för stabilitets- och tillväxtpakten och 
inledas så snart som ekonomin är på väg 
mot en hållbar återhämtning.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation.
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation.
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet i en internationell 



PE442.856v02-00 6/21 AD\821720SV.doc

SV

alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå.
I detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

jämförelse, trygga tillträde för alla och 
stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
aktivt uppmuntra entreprenörsanda genom 
lagstiftning och med resurser och på så 
sätt bidra till att omvandla kreativa idéer 
till innovativa produkter, tjänster och 
processer som kan skapa tillväxt, 
högkvalitativa arbetstillfällen, territoriell, 
ekonomisk och social sammanhållning och 
på ett effektivare sätt ta itu med 
samhälleliga utmaningar på europeisk och 
global nivå. I detta sammanhang är det 
väsentligt att utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att stimulera den ekonomiska 
tillväxten bör medlemsstaterna minska 
den byråkratiska bördan, skära ned på 
överdriven reglering, sänka höga skatter 
och undvika protektionistisk politik.

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Att uppnå en effektiv inre marknad 
är en avgörande faktor för att kunna mäta 
EU:s övergripande makroekonomiska 
resultat. Det är särskilt viktigt att 
valutaunionen genererar ekonomiska 
fördelar, återställer tillväxten och skapar 
nya arbetstillfällen.
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik, 
däribland miljövänlig teknik.
Medlemsstaterna bör genomföra de 
reformer som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och garantera en 
effektiv resursanvändning. De bör också 
förbättra företagsklimatet, stimulera 
skapandet av gröna arbetstillfällen och 
modernisera sin industribas.

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik, 
däribland miljövänlig teknik. Denna teknik 
bör i så hög grad som möjligt göras 
tillgänglig för alla företag, inte minst 
mikroföretag och små och medelstora 
företag, så att förändringar som syftar till 
ökad hållbarhet kan genomföras över 
hela linjen. Medlemsstaterna bör 
genomföra de reformer som krävs för att 
minska utsläppen av växthusgaser och 
garantera en effektiv resursanvändning. De 
bör också förbättra företagsklimatet, 
stimulera skapandet av gröna 
arbetstillfällen och modernisera sin 
industribas. Finanskrisen får inte hindra 
eller försena denna avgörande 
omställning till en grön och hållbar 
ekonomi.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
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sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare.
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att effektivisera 
arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd och en 
aktiv integration för att minska 
fattigdomen.

sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, särskilt 
till följd av ny teknik, automatisering och 
datarevolutionen, och därigenom aktivt 
delta i samhället och ekonomin.
Medlemsstaternas reformer bör därför 
trygga tillträde och möjligheter för alla 
under hela livet och minska fattigdomen 
och det sociala utanförskapet, genom att 
undanröja hindren för deltagande på 
arbetsmarknaden, särskilt för kvinnor, 
äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare.
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att få flexibla 
arbetsmarknader att fungera effektivt 
genom investeringar i lyckade 
omställningar, utveckling av nödvändig 
kompetens, ökning av arbetstillfällenas 
kvalitet och kamp mot segmentering, 
strukturell arbetslöshet och inaktivitet, 
samtidigt som man tryggar ett lämpligt och 
hållbart socialt skydd och en aktiv 
integration för att minska fattigdomen.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Med tanke på målet ”en tillväxt för 
alla” bör kommissionen skapa en rättslig 
ram för de nya anställningsformerna som 
säkerställer att de berörda anställda blir 
rättsligt likställda och därmed möjliggör 
en sysselsättning utan en ytterligare 
uppdelning av arbetsmarknaden och som 
garanterar ett omfattande skydd av 
arbetstagarnas individuella och kollektiva 
rättigheter och säkrar arbetstagarnas 
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sociala trygghet.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) EU:s och medlemsstaternas 
strukturreformer kan effektivt bidra till 
tillväxt och arbetstillfällen om de ökar 
EU:s konkurrenskraft i den globala 
ekonomin, skapar nya möjligheter för 
Europas exportindustri och ger 
konkurrenskraftigt tillträde till viktig 
import. Reformerna bör därför anpassas 
med hänsyn till deras inverkan på den 
externa konkurrenskraften så att de främjar 
EU:s tillväxt och deltagande på öppna och 
rättvisa marknader i hela världen.

(12) EU:s och medlemsstaternas 
strukturreformer kan effektivt bidra till 
kvalitativ tillväxt och hållbara 
arbetstillfällen om de utgör adekvata svar 
på den ihållande finansiella och 
ekonomiska krisen och därmed ökar 
EU:s konkurrenskraft i den globala 
ekonomin, skapar nya möjligheter för 
Europas exportindustri och ger 
konkurrenskraftigt tillträde till viktig 
import. Reformerna bör därför anpassas 
med hänsyn till deras inverkan på den 
externa konkurrenskraften så att de främjar 
EU:s tillväxt och deltagande på öppna och 
rättvisa marknader i hela världen.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Under processen för att utarbeta 
och genomföra strukturreformer bör 
medlemsstaterna särskilt fokusera på att 
säkerställa att sysselsättningsintensiv 
tillväxt främjas och att den är förknippad 
med ett betydande antal nya 
arbetstillfällen i den reala ekonomin.
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Europa 2020-strategin måste 
understödjas av en rad integrerade 
strategier, som medlemsstaterna bör 
genomföra fullt ut och i samma tempo, så 
att de samordnade strukturreformerna får 
positiva spridningseffekter.

(13) Europa 2020-strategin måste 
understödjas av en rad integrerade 
strategier, som medlemsstaterna bör 
genomföra fullt ut och – beroende på sina 
skilda strukturer – i snabbast möjliga
tempo, så att de samordnade 
strukturreformerna får positiva 
spridningseffekter.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör beakta 
strategin Europa 2020 och framför allt 
dess sysselsättnings- och socialpolitiska 
aspekter vid programplaneringen och 
genomförandet av EU:s finansiering, 
inklusive stödet från 
Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Dessa riktlinjer riktar sig till 
medlemsstaterna, men 
Europa 2020-strategin bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlament, arbetsmarknadens parter

(14) Dessa riktlinjer riktar sig till 
medlemsstaterna, men det är absolut 
nödvändigt att Europa 2020-strategin 
genomförs i partnerskap med alla 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, i nära samarbete med 
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och företrädare för det civila samhället, 
som ska bidra till utarbetandet av 
nationella reformprogram, genomförandet 
av dessa och till den övergripande 
kommunikationen om strategin.

parlament och företrädare för det civila 
samhället. En särskild roll tillfaller 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå för utan deras deltagande är det 
praktiska genomförandet av 
sysselsättningsstrategin på företagsnivå 
inte möjligt. Alla aktörer måste vara 
likställda när det gäller att bidra till 
utarbetandet av nationella reformprogram, 
genomförandet av dessa och den 
övergripande kommunikationen om 
strategin då social politik måste anpassas 
till lokala omständigheter och 
preferenser.

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Medlemsstaternas ansträngningar 
för att åstadkomma ambitiösa reformer 
och uppnå nationella mål bör också 
innehålla insatser för att minska byråkrati 
och administrativa och rättsliga hinder, 
och programmen och åtgärderna bör 
inriktas på effektivitet och transparens.

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Europa 2020-strategin understöds av 
en mindre uppsättning riktlinjer, som 
ersätter de tidigare 24 riktlinjerna och i 
vilka sysselsättningspolitiken och den 
allmänna ekonomiska politiken behandlas 
på ett enhetligt sätt. Riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
som bifogas detta beslut, har ett naturligt 

(15) Europa 2020-strategin understöds av 
en uppsättning riktlinjer, som ersätter de 
tidigare 24 riktlinjerna och i vilka 
sysselsättningspolitiken och den allmänna 
ekonomiska politiken behandlas på ett 
enhetligt sätt. Riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
som bifogas detta beslut, har ett naturligt 
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samband med riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik, som bifogas rådets 
rekommendation […] av den […].
Tillsammans utgör de ”de integrerade 
riktlinjerna för Europa 2020”.

samband med riktlinjerna för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik, som bifogas rådets 
rekommendation […] av den […].
Tillsammans utgör de ”de integrerade 
riktlinjerna för Europa 2020”.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Även om dessa riktlinjer måste 
utarbetas varje år bör de i hög grad vara 
oförändrade fram till 2014 så att man kan 
inrikta sig på genomförandet.

(17) Dessa riktlinjer bör i hög grad vara 
oförändrade fram till 2020 så att man också 
kan kontrollera hur de där satta målen 
uppnåtts. En utvärdering av de satta 
målen bör ske vart tredje år.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Under tiden bör de vidtagna 
åtgärderna och deras resultat utvärderas 
vetenskapligt och genomgå en kritisk 
granskning.

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All politik och alla åtgärder inom ramen 
för Europa 2020-strategin ska i hög grad 
främja lika möjligheter och jämställdhet 
mellan män och kvinnor och genomsyras 
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av ett jämställdhetsperspektiv. Detta 
omfattar initiativ som syftar till att stärka 
kvinnors rättigheter och bekämpa 
diskriminering av kvinnor. De sociala 
trygghetssystemen behöver ses över i syfte 
att undanröja de inslag som leder till 
bristande jämställdhet. Arbetsvillkoren 
behöver förbättras i sektorer där kvinnor 
är överrepresenterade. Frågan om 
ofrivillig deltidanställning bör tas upp. 
Jämställdhet i utbildning och 
yrkesutbildning behöver stärkas. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
minskas till 0–5 procent senast 2020. Ett 
ökat utbud av tillgängliga, överkomliga, 
flexibla och högkvalitativa 
omsorgstjänster för alla, särskilt tillgång 
till barnomsorg, är ett viktigt sätt att 
underlätta och främja 
jämställdhetsprocessen.  

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. Yrkesmässig rörlighet bör 
belönas. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och 
reagera på segmenteringen på 
arbetsmarknaden genom att skapa 
tillräcklig social trygghet för tillfälliga och 
otrygga anställningar samt bekämpa brist 
på sysselsättning och svart arbete.
Yrkesmässig rörlighet bör belönas. Man 
bör förbättra arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
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arbetsmarknaden. arbetsmarknaden.

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området.
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Lärlingsutbyte mellan medlemsstaterna 
bör också främjas i stor skala.
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation. För att främja ”grön tillväxt” 
bör medlemsstaterna erbjuda 
omskolningsåtgärder för de arbetstagare 
som fortfarande arbetar inom områden 
med stora koldioxidutsläpp. När 
medlemsstaterna vidtar åtgärder för att få 
arbetsmarknaderna att fungera bättre och 
uppvisa bättre resultat ska de aktivt 
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delaktiggöra arbetsmarknadens parter i 
utarbetandet av den nationella politiken 
och fullt ut respektera deras rättigheter – i 
enlighet med nationell lag och praxis – att 
ingå och tillämpa kollektivavtal.

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – Sammanfattning av överordnade mål

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att sträva efter att 
senast 2020 öka sysselsättningsgraden 
bland kvinnor och män mellan 20 och 64 år 
till 75 %, bl.a. genom ökat deltagande av 
ungdomar, äldre arbetstagare och 
lågutbildade samt genom bättre integration 
av legala invandrare.

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna
fastställer sina mål, är att sträva efter att 
senast 2020 öka sysselsättningsgraden för 
både kvinnor och män mellan 20 och 64 år 
till åtminstone 75 %, bl.a. genom ökat 
deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare 
och lågutbildade – särskilt äldre kvinnor –
och genom bättre integration av legala 
invandrare, samt att minska 
ungdomsarbetslösheten. 

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. En 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande, 
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik.
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. En 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande, 
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik.
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
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undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet.

undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade och äldre
arbetstagare och öka deras anställbarhet, 
samtidigt som man stärker högutbildade 
arbetstagares, däribland forskares, 
utbildning, kompetens och erfarenhet.
Medlemsstaterna bör utveckla system där 
yrkesutbildningars kvalitet kan jämföras 
inom unionen och därmed också 
erkännas, i analogi med Europeiska 
systemet för överföring av studiemeriter 
för universitetsstudenter.

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre 
förutser framtida kompetensbehov.
Investeringar i utvecklingen av mänskliga 
resurser, kompetenshöjning och 
deltagande i system för livslångt lärande 
bör främjas genom gemensamma 
ekonomiska bidrag från staten, enskilda
och arbetsgivare. För att stödja ungdomar, 
särskilt ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om och vidtar lämpliga 
åtgärder för att främja nya 
anställningsmöjligheter, främjar 
företagarnas deltagande i utbildning och 
fortbildning och bättre förutser framtida 
kompetensbehov. Investeringar i 
personalplanering och
personalutveckling, kompetenshöjning och
deltagande i system för livslångt lärande 
bör främjas genom gemensamma 
ekonomiska bidrag från staten och 
arbetsgivare. För att stödja ungdomar, 
särskilt ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa unga personer som lämnat 
skolan med eller utan examen att hitta ett 
första arbete eller en vidareutbildning, 
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framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

inbegripet lärlingsutbildning, och snabbt 
ingripa när ungdomar blir arbetslösa. 
Genom regelbunden övervakning av 
politiken för kompetenshöjning och 
förutseende av framtida kompetensbehov 
bör man kunna fastställa vilka områden där 
förbättringar kan göras och öka 
möjligheterna att anpassa 
utbildningssystemen till framtidens 
arbetsområden. Till stöd för målen om 
livslångt lärande, tillgång till utbildning 
och geografisk rörlighet bör 
medlemsstaterna komplettera de 
traditionella utbildningsvägarna med nya 
former av Internetbaserade distansstudier 
och lärande med elektroniska hjälpmedel 
(e-lärande). För att nå dessa mål bör 
medlemsstaterna utnyttja EU-medlen fullt 
ut.

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens.
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning och fortbildning 
av hög kvalitet och förbättra 
utbildningsresultaten bör medlemsstaterna 
investera effektivt i utbildnings- och
fortbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter det
snabbföränderliga arbetslivet. I 
Europeiska unionen bör en enhetlig 
minimistandard för grundskoleutbildning 
fastställas enligt vilken varje barn i EU 
får rätt till en kostnadsfri skolplats, 
oberoende av föräldrarnas sociala 
förhållanden. Åtgärderna ska täcka alla 
sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Utbildningens kvalitet, 
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utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

särskilt för högre utbildning och 
universitetsutbildning, bör uppfylla 
internationella standarder, så att 
arbetstagarnas varaktiga konkurrenskraft 
i medlemsstaterna kan säkras. Reformerna 
bör syfta till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska underlättas för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, också för äldre personer,
särskilt genom att tillämpa nationella 
referensramar för kvalifikationer som 
möjliggör utbildningsvägar och genom att 
utveckla partnerskap mellan utbildning och 
arbete. Läraryrket bör göras mer attraktivt. 
Den högre utbildningen bör bli mer öppen 
för personer som saknar studietradition och 
deltagandet i den högre utbildningen bör 
breddas. Principen bör vara att stödet till 
och kraven på varje person utformas 
utifrån hans eller hennes egen 
individuella begåvning. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp genom 
individuellt främjande och stöd. För att de 
unga människor som är särskilt begåvade 
och läraktiga ska kunna utveckla sin 
individuella potential fullt ut bör 
medlemsstaterna vidta riktade åtgärder 
för att främja och stödja deras 
utvecklingspotential. För personer som av 
olika anledningar inte kan delta i dessa 
system bör det finnas en social trygghet 
som går längre än att bara hindra 
fattigdom. För personer som på grund av 
sjukdom och/eller funktionshinder inte 
längre kan utöva sin tidigare 
yrkesverksamhet ska det vidtas särskilda 
åtgärder för yrkesfortbildning och/eller 
omskolning.
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Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – Sammanfattning av överordnade mål

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att minska andelen 
personer med avbruten skolgång till 10 %, 
och samtidigt öka den andel av 
befolkningen mellan 30 och 34 år som har 
avslutad högre utbildning till minst 40 % år 
2020.

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att minska andelen 
personer med avbruten skolgång till 10 %, 
och samtidigt öka den andel av 
befolkningen mellan 30 och 34 år som har 
avslutad högre utbildning till minst 40 % år 
2020. Medlemsstaterna bör i enlighet med 
de erkända OECD-beräkningarna satsa 
6 procent av BNP, och om möjligt mer, på 
utgifter till privata och offentliga 
utbildningsinrättningar på alla områden.

Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 

För att uppnå detta mål bör 
medlemsstaterna intensifiera sina insatser 
för att bekämpa fattigdomen, även den 
som drabbar ”arbetande fattiga”.
Insatserna bör syfta till att främja ett fullt 
och självvalt deltagande i det politiska, 
samhälleliga, kulturella och ekonomiska 
livet och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att behålla och åstadkomma 
såväl lika möjligheter som tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt inom hälso- och sjukvård, i 
synnerhet när det gäller social trygghet, 
sysselsättning, hälsa och närservice. 
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integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd
och tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen 
bör inriktas på att garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
minska fattigdomen, särskilt bland de 
grupper som är mest utsatta för socialt 
utanförskap såsom ensamstående 
föräldrar, minoriteter, funktionshindrade, 
barn och ungdomar, äldre kvinnor och 
män, legala invandrare och hemlösa.
Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
den sociala ekonomin och social 
innovation för att stödja de mest utsatta.

Medlemsstaterna bör vidta aktiva och
effektiva åtgärder mot diskriminering. 
Principen om att det inte får förekomma 
diskriminering mellan män och kvinnor 
när de har samma utbildning och samma 
typ av arbetsuppgifter bör vara rättsligt 
bindande i medlemsstaterna för alla 
arbetsförhållanden. För att bekämpa 
socialt utanförskap, ge människor ökad 
egenmakt och främja deltagandet på 
arbetsmarknaden bör de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken stärkas 
så att människor ges möjligheter i olika 
skeden av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera en inkomst över 
fattigdomsgränsen och tillgång till hälso-
och sjukvård, och därigenom skapa social 
sammanhållning. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
minoriteter, personer med funktionshinder, 
barn och ungdomar, äldre kvinnor och 
män, invandrare och hemlösa. 
Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
den sociala ekonomin och social 
innovation för att hantera de olika sociala 
risker som kan uppstå under ett liv, 
särskilt för de mest utsatta. När de 
offentliga finansernas hållbarhet ska 
förbättras bör medlemsstaterna fästa 
särskild uppmärksamhet vid de positiva 
effekter som förbättringar av den sociala 
sammanhållningen kan få på nationella 
budgetar. Minskad fattigdom och ökat 
deltagande leder till minskade sociala 
utgifter och ökade skatteintäkter. 
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