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ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Lissabonstrategien for vækst og 
beskæftigelse bidrog til at skabe større 
konsensus om det overordnede mål for 
EU's politikker på det økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige område. Inden for 
rammerne af denne strategi blev både de 
overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik og 
beskæftigelsesretningslinjerne vedtaget af 
Rådet i 2005 og revideret i 2008. De 24 
retningslinjer udgjorde grundlaget for de 
nationale reformprogrammer og fastlagde 
de vigtigste makroøkonomiske, 
mikroøkonomiske og 
arbejdsmarkedsrelaterede prioriteter for EU 
generelt. Erfaringen viser imidlertid, at 
retningslinjerne ikke fastsatte 
tilstrækkelig klare prioriteter, og at 
forbindelsen mellem dem kunne have 
været stærkere. Det begrænsede deres 
virkning på den nationale 
politikformulering.

(5) Lissabonstrategien for vækst og 
beskæftigelse bidrog til at skabe større 
konsensus om det overordnede mål for 
EU's politikker på det økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige område. Inden for 
rammerne af denne strategi blev både de 
overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik og 
beskæftigelsesretningslinjerne vedtaget af 
Rådet i 2005 og revideret i 2008. De 24 
retningslinjer udgjorde grundlaget for de 
nationale reformprogrammer og fastlagde 
de vigtigste makroøkonomiske, 
mikroøkonomiske og 
arbejdsmarkedsrelaterede prioriteter for EU 
generelt. Forventningerne til 
Lissabonstrategien er ikke blevet indfriet. 
I forbindelse med Europa 2020 bør man 
nu drage konsekvenserne af fejlene ved 
den gamle strategi og således udvikle 
sammenhængende, økonomisk 
overkommelige, realistiske og 
kontrollerbare foranstaltninger og 
strategier, hvis resultater skal måles 
løbende, således at man løbende kan 
kontrollere, hvorvidt de fastlagte mål 
opfyldes.

Or. de
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Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien, for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen og vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Fem overordnede mål, der 
er nævnt i de relevante retningslinjer, 
udgør de fælles målsætninger, der skal 
være retningsgivende for medlemsstaternes 
og EU's indsats. Medlemsstaterne bør 
anstrenge sig for at opfylde de nationale 
mål og fjerne de flaskehalse, der hæmmer 
væksten.

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien, for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen og vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Fem overordnede mål, der 
er nævnt i de relevante retningslinjer, 
udgør de fælles målsætninger, der skal 
være retningsgivende for medlemsstaternes 
og EU's indsats. Medlemsstaterne bør 
forpligte sig til at opfylde de nationale mål.
De bør koncentrere sig om at øge 
beskæftigelsen og fjerne de faktorer, der 
hæmmer væksten, og som er en følge af 
lovgivning, bureaukrati og forkert 
national tildeling af ressourcer.

Or. de

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Inden for rammerne af Europa 2020-
strategien bør medlemsstaterne gennemføre 
reformer, der tager sigte på "intelligent 
vækst", dvs. vækst drevet frem af viden og 
innovation. Reformer bør tage sigte på at 
forbedre kvaliteten af uddannelse, sikre 
adgang for alle og styrke forskningens og 
erhvervslivets konkurrencedygtighed for at 
fremme innovation og videnoverførsel i 
hele EU. Medlemsstaterne bør opmuntre
iværksættervirksomhed og bidrage til at 
omdanne kreative idéer til innovative 
produkter, tjenester og processer, der kan 

(9) Inden for rammerne af Europa 2020-
strategien bør medlemsstaterne gennemføre 
reformer, der tager sigte på "intelligent 
vækst", dvs. vækst drevet frem af viden og 
innovation. Reformer bør tage sigte på at 
forbedre kvaliteten af uddannelse set i 
international målestok, sikre adgang for 
alle og styrke forskningens og 
erhvervslivets konkurrencedygtighed for at 
fremme innovation og videnoverførsel i 
hele EU. Medlemsstaterne bør aktivt 
fremme iværksætterånd ved hjælp af 
lovgivning og ressourcer og således 
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skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, 
økonomisk og social samhørighed og mere 
effektivt takle de europæiske og globale 
samfundsmæssige udfordringer. I den 
forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte 
informations- og 
kommunikationsteknologier. 

bidrage til at omdanne kreative idéer til 
innovative produkter, tjenester og 
processer, der kan skabe vækst, 
kvalitetsjob og geografisk, økonomisk og 
social samhørighed og mere effektivt takle 
de europæiske og globale 
samfundsmæssige udfordringer. I den 
forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte 
informations- og 
kommunikationsteknologier.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) EU's og medlemsstaternes 
strukturreformer kan bidrage effektivt til 
vækst og beskæftigelse, hvis de fremmer 
EU's konkurrenceevne i den globale 
økonomi, åbner nye muligheder for EU's 
eksportindustri og giver konkurrencedygtig 
adgang til vital import. Der bør derfor 
tages højde for, hvordan reformerne 
påvirker den eksterne konkurrenceevne, så 
det sikres, at de fremmer EU's vækst og 
deltagelse på åbne og fair markeder i hele 
verden.

(12) EU's og medlemsstaternes 
strukturreformer kan bidrage effektivt til 
kvalitativ vækst og bæredygtig 
beskæftigelse, hvis de reagerer 
hensigtsmæssigt på den vedvarende 
økonomiske og finansielle krise og 
dermed fremmer EU's konkurrenceevne i 
den globale økonomi, åbner nye 
muligheder for EU's eksportindustri og 
giver konkurrencedygtig adgang til vital 
import. I reformerne bør der derfor tages 
højde for, hvordan de påvirker den eksterne 
konkurrenceevne, så det sikres, at de 
fremmer EU's vækst og deltagelse på åbne 
og fair markeder i hele verden. 

Or. de
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Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Europa 2020-strategien skal baseres 
på en række integrerede politikker, som 
medlemsstaterne bør gennemføre fuldt ud 
og i samme tempo for at opnå positive 
afsmittende virkninger af samordnede 
strukturreformer.

(13) Europa 2020-strategien skal baseres 
på en række integrerede politikker, som 
medlemsstaterne bør gennemføre fuldt ud 
og – afhængigt af deres forskellige 
strukturer – i det hurtigst mulige tempo 
for at opnå positive afsmittende virkninger 
af samordnede strukturreformer.

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaternes bestræbelser på 
at indføre ambitiøse reformer og opfylde 
nationale mål bør ledsages af en 
reduktion af bureaukrati og 
administrative og lovgivningsmæssige 
hindringer samt af en koncentreret 
indsats for effektivitet og gennemsigtighed 
i programmer og foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Selv om der skal udarbejdes
retningslinjer hvert år, bør de i vidt 
omfang være stabile indtil 2014, således at 

(17) Disse retningslinjer bør i vidt omfang 
være stabile indtil 2020, for at man kan 
kontrollere, hvorvidt de fastlagte mål er 
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der kan fokuseres på gennemførelsen - blevet opfyldt. Evalueringen af 
målopfyldelsen bør ske hvert tredje år -

Or. de

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Retningslinje 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme den sociale 
dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde.
Mobilitet skal belønnes. Jobkvalitet og 
beskæftigelsesvilkår skal takles ved at 
bekæmpe lave lønninger og sikre den 
nødvendige sociale sikkerhed, også for 
arbejdstagere med tidsbegrænsede 
kontrakter og selvstændige. 
Arbejdsformidlingstjenesterne skal styrkes 
og være åbne for alle, herunder for unge og 
for arbejdstagere, der trues af 
arbejdsløshed, med individualiserede 
tjenester, der tager sigte på de personer, der 
befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. 

Medlemsstaterne skal fremme den sociale 
dialog og reagere på segmenteringen af 
arbejdsmarkedet ved hjælp af et 
tilstrækkeligt socialt sikringsnet for 
midlertidig og usikker beskæftigelse og
bekæmpe sort arbejde. Mobilitet skal 
belønnes. Jobkvalitet og 
beskæftigelsesvilkår skal takles ved at 
bekæmpe lave lønninger og sikre den 
nødvendige sociale sikkerhed, også for 
arbejdstagere med tidsbegrænsede 
kontrakter og selvstændige. 
Arbejdsformidlingstjenesterne skal styrkes 
og være åbne for alle, herunder for unge og 
for arbejdstagere, der trues af 
arbejdsløshed, med individualiserede 
tjenester, der tager sigte på de personer, der 
befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet.

Or. de

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Retningslinje 7 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
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med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
offentlige sektors mulighed for at give den 
nødvendige støtte. Medlemsstaterne skal 
øge beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremme aktiv aldring, 
ligestilling mellem kønnene og ligeløn og 
integration på arbejdsmarkedet af unge, 
handikappede, lovlige indvandrere og 
andre sårbare grupper. Politikker, der sikrer 
balance mellem arbejde og privatliv med 
økonomisk overkommelige 
pasningsordninger og nye former for 
arbejdsorganisation, skal indrettes på at 
øge beskæftigelsesfrekvensen, navnlig 
blandt unge, ældre arbejdstagere og 
kvinder, bl.a. for at fastholde højt 
uddannede kvinder på det videnskabelige 
og tekniske område. Medlemsstaterne skal 
også fjerne hindringer for nyuddannedes 
adgang til arbejdsmarkedet, støtte 
selvstændige erhvervsdrivende og 
jobskabelse, bl.a. inden for grøn 
beskæftigelse og på plejeområdet – og 
fremme social innovation.

med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
offentlige sektors mulighed for at give den 
nødvendige støtte. Medlemsstaterne skal 
øge beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremmer aktiv aldring, 
ligestilling mellem kønnene og ligeløn og 
integration på arbejdsmarkedet af unge, 
handikappede, lovlige indvandrere og 
andre sårbare grupper. Politikker, der sikrer 
balance mellem arbejde og privatliv med 
økonomisk overkommelige 
pasningsordninger og nye former for 
arbejdsorganisation, skal indrettes på at 
øge beskæftigelsesfrekvensen, navnlig 
blandt unge, ældre arbejdstagere og 
kvinder, bl.a. for at fastholde højt 
uddannede kvinder på det videnskabelige 
og tekniske område. Udveksling mellem 
medlemsstaterne af personer under 
uddannelse, også inden for 
lærlingefagene, bør også nyde massiv 
fremme. Medlemsstaterne skal også fjerne 
hindringer for nyuddannedes adgang til 
arbejdsmarkedet, støtte selvstændige 
erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og på 
plejeområdet – og fremme social 
innovation. Med henblik på at fremme 
grøn beskæftigelse skal medlemsstaterne 
tilbyde statsstøttede 
omskolingsforanstaltninger til de 
beskæftigede, der i dag stadig arbejder 
inden for områder med høj CO2-emission. 

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Retningslinje 7 – sammenfatning med EU’s overordnede mål

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne EU's overordnede mål, som vil danne 



PE442.856v01-00 8/14 PA\818003DA.doc

DA

udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
sigte mod at bringe 
beskæftigelsesfrekvensen op på 75 % for 
kvinder og mænd mellem 20 og 64 år, bl.a. 
ved øget deltagelse af unge mennesker, 
ældre arbejdstagere og lavtuddannede 
arbejdstagere og bedre integration af for 
kvinder og mænd mellem 20 og 64 år, bl.a. 
ved øget deltagelse af unge mennesker, 
ældre arbejdstagere og lavtuddannede 
lovlige indvandrere.

udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
sigte mod at bringe 
beskæftigelsesfrekvensen op på 80 % for 
kvinder og mænd mellem 20 og 64 år 
inden 2020, bl.a. ved øget deltagelse af 
især unge mennesker, ældre arbejdstagere 
og lavtuddannede arbejdstagere og bedre 
integration af lovlige indvandrere, og at 
mindske ungdomsarbejdsløsheden med 
50 %.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Retningslinje 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme produktivitet 
og beskæftigelsesegnethed gennem et 
passende udbud af viden og færdigheder, 
der er tilpasset den nuværende og 
kommende efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet. En grunduddannelse af 
kvalitet og en attraktiv videreuddannelse 
skal suppleres med effektive incitamenter 
til livslang læring, initiativer, der giver nye 
chancer, muligheder for alle voksne til at 
forbedre deres kvalifikationer og 
målrettede indvandrings- og 
integrationspolitikker. Medlemsstaterne 
skal udvikle systemer, der anerkender 
erhvervede kompetencer, fjerne hindringer 
for arbejdstagernes beskæftigelsesmæssige 
og geografiske mobilitet, fremme 
erhvervelse af tværfaglige kompetencer og 
kreativitet og navnlig fokusere deres 
indsats på at støtte lavtuddannede 
arbejdstagere og øge ældre arbejdstageres
beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 

Medlemsstaterne skal fremme produktivitet 
og beskæftigelsesegnethed gennem et 
passende udbud af viden og færdigheder, 
der er tilpasset den nuværende og 
kommende efterspørgsel på
arbejdsmarkedet. En grunduddannelse af 
kvalitet og en attraktiv videreuddannelse 
skal suppleres med effektive incitamenter 
til livslang læring, initiativer, der giver nye 
chancer, muligheder for alle voksne til at 
forbedre deres kvalifikationer og 
målrettede indvandrings- og 
integrationspolitikker. Medlemsstaterne 
skal udvikle systemer, der anerkender 
erhvervede kompetencer, fjerne hindringer 
for arbejdstagernes beskæftigelsesmæssige 
og geografiske mobilitet, fremme 
erhvervelse af tværfaglige kompetencer og 
kreativitet og navnlig fokusere deres 
indsats på at støtte lavtuddannede og ældre 
arbejdstagere og øge deres
beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
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erfaring styrkes. erfaring styrkes. Medlemsstaterne skal 
udvikle systemer, hvorved 
lærlingeuddannelser på EU-plan kan 
sammenlignes kvalitetsmæssigt og 
anerkendes i overensstemmelse hermed –
svarende til det europæiske 
meritoverførsels- og 
meritakkumuleringssystem for 
studerende. 

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Retningslinje 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og erhvervslivet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 
forbedre uddannelses- og 
erhvervsvejledningen kombineret med 
systematisk information om nye 
jobmuligheder, fremme iværksætteri og 
være opmærksomme på fremtidige 
kvalifikationsbehov. Investeringer i 
udviklingen af menneskelige ressourcer, 
opkvalificering og deltagelse i livslange 
læringsordninger skal fremmes gennem 
fælles finansielle bidrag fra det offentlige, 
privatpersoner og arbejdsgivere. For at 
støtte unge mennesker og navnlig unge, der 
er arbejdsløse eller under uddannelse, skal 
medlemsstaterne i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter indføre ordninger, 
der hjælper nyuddannede med at finde 
deres første arbejde eller videreuddannelse, 
herunder lærlingeuddannelser, og hurtigt 
griber ind, når unge mennesker bliver 
arbejdsløse. En regelmæssig overvågning 
af politikkerne til opkvalificering og 
opmærksomhed om fremtidige behov skal 
bidrage til at identificere områder, der kan 
forbedres, og øge uddannelsessystemernes 

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og erhvervslivet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 
forbedre uddannelses- og 
erhvervsvejledningen kombineret med 
systematisk information om nye 
jobmuligheder, fremme iværksætteri og 
være opmærksomme på fremtidige 
kvalifikationsbehov. Investeringer i 
udviklingen af menneskelige ressourcer, 
opkvalificering og deltagelse i livslange 
læringsordninger skal fremmes gennem 
fælles finansielle bidrag fra det offentlige, 
privatpersoner og arbejdsgivere. For at 
støtte unge mennesker og navnlig unge, der 
er arbejdsløse eller under uddannelse, skal 
medlemsstaterne i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter indføre ordninger, 
der hjælper nyuddannede med at finde 
deres første arbejde eller videreuddannelse, 
herunder lærlingeuddannelser, og hurtigt 
griber ind, når unge mennesker bliver 
arbejdsløse. En regelmæssig overvågning 
af politikkerne til opkvalificering og 
opmærksomhed om fremtidige behov skal 
bidrage til at identificere områder, der kan 
forbedres, og øge uddannelsessystemernes 
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muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at støtte 
målsætningerne om livslang læring, 
adgang til uddannelse og geografisk 
mobilitet skal medlemsstaterne supplere 
de traditionelle uddannelsesmuligheder 
med nye former for hhv. internetbaserede 
fjernstudier og læring med elektroniske 
hjælpemidler (e-learning). For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere de til rådighed stående EU-
midler. 

Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Retningslinje 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give alle adgang til faglig og almen 
uddannelse af kvalitet og forbedre de 
uddannelsesmæssige resultater skal 
medlemsstaterne investere effektivt i 
faglige og almene uddannelsessystemer, 
bl.a. ved at øge arbejdsstyrkens 
uddannelsesniveau, så den får mulighed for 
at tilpasse sig de hurtige forandringer på 
moderne arbejdsmarkeder. 
Foranstaltningerne skal dække alle sektorer 
(fra uddannelse af små børn til højere 
uddannelse, faglig uddannelse samt 
voksenuddannelse) også under inddragelse 
af læring i uformelle sammenhænge. 
Reformerne skal tage sigte på at erhverve 
de nøglekompetencer, som er nødvendige 
for enhver borger i en videnbaseret 
økonomi, navnlig hvad angår 
beskæftigelsesegnethed, videreuddannelse 
eller IKT-færdigheder. Der skal tages 
skridt for at sikre, at læringsmobilitet bliver 
almindelig for unge mennesker og lærere. 
Medlemsstaterne skal gøre de almene og 
faglige uddannelsessystemer mere åbne og 

For at give alle adgang til faglig og almen 
uddannelse af kvalitet og forbedre de 
uddannelsesmæssige resultater skal 
medlemsstaterne investere effektivt i 
faglige og almene uddannelsessystemer, 
bl.a. ved at øge arbejdsstyrkens 
uddannelsesniveau, så den får mulighed for 
at tilpasse sig de hurtige forandringer på 
moderne arbejdsmarkeder. I EU bør der 
fastlægges en ensartet minimumsstandard 
for grundskoleundervisning, inden for 
hvis ramme ethvert barn i Den 
Europæiske Union har ret til en gratis 
plads i en grundskole uafhængigt af 
forældrenes sociale forhold. 
Foranstaltningerne skal dække alle sektorer 
(fra uddannelse af små børn til højere 
uddannelse, faglig uddannelse samt 
voksenuddannelse) også under inddragelse 
af læring i uformelle sammenhænge og i 
sammenhænge uden for skolerne. 
Uddannelsens kvalitet, navnlig på 
områderne videregående uddannelse og 
universitetsuddannelse, bør svare til 
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relevante, navnlig ved at anvende nationale 
kvalifikationsrammer, der giver fleksible 
læringsforløb, og udvikle partnerskaber 
mellem uddannelse og arbejde. 
Lærererhvervet skal gøres mere attraktivt. 
De videregående uddannelser skal være 
mere åbne over for utraditionelle lærere, og 
deltagelsen i videreuddannelse skal øges. 
For at nedbringe antallet af unge 
mennesker, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, skal medlemsstaterne 
træffe alle nødvendige skridt for at 
forebygge skolefrafald. 

internationale standarder, der ligger over 
gennemsnittet, for således at sikre varig 
konkurrencedygtighed hos arbejdstagerne 
i medlemsstaterne. Reformerne skal tage 
sigte på at erhverve de nøglekompetencer, 
som er nødvendige for enhver borger i en 
videnbaseret økonomi, navnlig hvad angår 
beskæftigelsesegnethed, videreuddannelse 
eller IKT-færdigheder. Der skal tages 
skridt for at sikre, at læringsmobilitet bliver 
almindelig for unge mennesker og lærere. 
Medlemsstaterne skal gøre de almene og 
faglige uddannelsessystemer mere åbne og 
relevante, navnlig ved at anvende nationale 
kvalifikationsrammer, der giver fleksible 
læringsforløb, og udvikle partnerskaber 
mellem uddannelse og arbejde. 
Lærererhvervet skal gøres mere attraktivt. 
De videregående uddannelser skal være 
mere åbne over for utraditionelle lærere, og 
deltagelsen i videreuddannelse skal øges. 
Enhver elev eller studerende skal der 
principielt stilles krav og ydes støtte til 
svarende til hans eller hendes individuelle 
begavelse. For at nedbringe antallet af unge 
mennesker, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, skal medlemsstaterne 
træffe alle nødvendige skridt for ved 
individuel stimulering og støtte at 
forebygge skolefrafald. Med henblik på at 
unge mennesker med en 
overgennemsnitlig en begavelse og evne 
til at lære kan udvikle deres individuelle 
potentiale fuldt ud, skal medlemsstaterne 
træffe målrettede foranstaltninger for at 
fremme og støtte disse unge menneskers 
udviklingspotentiale.

Or. de
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Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Retningslinje 9 – sammenfatning med EU’s overordnede mål

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
nedbringe skolefrafaldet til 10 % og 
samtidig øge den andel af befolkningen 
mellem 30-34 år, der afslutter en 
videregående uddannelse, til mindst 40 % i 
2020.

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
nedbringe skolefrafaldet til 10 % og 
samtidig øge den andel af befolkningen 
mellem 30-34 år, der afslutter en 
videregående uddannelse, til mindst 40 % i 
2020. Hver medlemsstat skal anvende 
mindst 5 % af sit BNP til 
uddannelsesudgifter.

Or. de
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Forslag til afgørelse
Retningslinje 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at 
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne under fuld 
udnyttelse af Den Europæiske Socialfond. 
Der skal også gøres en indsats for at sikre 
lige muligheder, herunder gennem adgang 
til overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig sundhedspleje. Medlemsstaterne 
skal indføre effektive foranstaltninger til 
bekæmpelse af forskelsbehandling. For at 
bekæmpe social eksklusion, udnytte deres 
potentiale og fremme 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, skal de sociale 
beskyttelsessystemer, livslang læring og 

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at 
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne under fuld 
udnyttelse af Den Europæiske Socialfond. 
Der skal også gøres en indsats for at sikre 
lige muligheder, herunder gennem adgang 
til overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig sundhedspleje. Medlemsstaterne 
skal indføre effektive foranstaltninger til 
bekæmpelse af forskelsbehandling. 
Princippet om, at mænd og kvinder med 
samme uddannelse og samme slags 
arbejde ikke må behandles forskelligt, 
skal være juridisk bindende for alle typer 
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aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
De sociale sikringssystemer og 
pensionssystemerne skal moderniseres, så 
de udnyttes fuldt ud til at sikre passende 
indkomststøtte og adgang til sundhedspleje 
- og således skabe social samhørighed -
samtidig med at de forbliver finansielt 
holdbare. Overførselssystemerne skal 
fokusere på at sikre indkomst i 
overgangssituationer og nedbringe 
fattigdom, navnlig blandt de grupper, der 
er mest udsatte for social udelukkelse, som 
f.eks. familier med en forælder, 
minoriteter, handikappede, børn og unge 
mennesker, ældre kvinder og mænd, 
lovlige indvandrere og hjemløse. 
Medlemsstaterne skal også aktivt fremme 
den sociale økonomi og den sociale 
innovation til støtte for de mest sårbare.

beskæftigelsesforhold i medlemsstaterne. 
For at bekæmpe social eksklusion, udnytte 
deres potentiale og fremme 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, skal de sociale 
beskyttelsessystemer, livslang læring og 
aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
De sociale sikringssystemer og 
pensionssystemerne skal moderniseres, så 
de udnyttes fuldt ud til at sikre passende 
indkomststøtte og adgang til sundhedspleje 
- og således skabe social samhørighed -
samtidig med at de forbliver finansielt 
holdbare. Overførselssystemerne skal 
fokusere på at sikre indkomst i 
overgangssituationer og nedbringe 
fattigdom, navnlig blandt de grupper, der 
er mest udsatte for social udelukkelse, som 
f.eks. familier med en forælder, 
minoriteter, handikappede, børn og unge 
mennesker, ældre kvinder og mænd, 
lovlige indvandrere og hjemløse. 
Medlemsstaterne skal også aktivt fremme 
den sociale økonomi og den sociale 
innovation til støtte for de mest sårbare.

Or. de
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Forslag til afgørelse
Retningslinje 10 – sammenfatning med EU’s overordnede mål

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
nedbringe antallet af europæiske borgere, 
der lever under de nationale 
fattigdomsgrænser med 25 %, så over 20 
millioner mennesker kommer ud af 
fattigdom. 

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
nedbringe antallet af europæiske borgere, 
der lever under de nationale 
fattigdomsgrænser med 40 %, så over 32 
millioner mennesker kommer ud af 
fattigdom.
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