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Ändringsförslag 1
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar de sjunde 
och åttonde framstegsrapporterna och 
uppmanar kommissionen att i den sjätte 
rapporten om den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen under 2014 undersöka 
de långsiktiga effekterna av den allt 
svagare sammanhållning som den 
ekonomiska krisen har medfört mellan 
Europas regioner, samt undersöka vilka 
åtgärder som behöver vidtas för att 
överbrygga skillnaderna mellan regionerna.

1. Europaparlamentet välkomnar de sjunde 
och åttonde framstegsrapporterna och 
uppmanar kommissionen att i den sjätte 
rapporten om den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen under 2014 undersöka 
de långsiktiga effekterna av den allt 
svagare sammanhållning som den 
ekonomiska krisen har medfört mellan 
Europas länder och regioner, samt 
undersöka vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att överbrygga skillnaderna 
mellan regionerna, särskilt 
sammanhållningen mellan länder som 
deltar och länder som inte deltar i 
programmen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att BNP bör 
kvarstå som ett av huvudkriterierna för 
berättigande till regionalpolitiskt stöd, 
men måste kompletteras med andra 
indikatorer för identifiering av de mest 
utsatta regionerna. Parlamentet betonar 
att enbart BNP inte kan ge en enhetlig 
bild av regional utveckling och social 
sammanhållning eftersom den inte 
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omfattar relevanta sociala faktorer såsom 
skillnader i inkomst och arbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 3
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja särskilda 
åtgärder för skapandet av fler och 
hållbara arbetstillfällen, för investeringar 
i regional och lokal utvecklingsutbildning, 
för främjandet av lokalt företagande och 
inrättandet av nya finansiella instrument 
för alla typer av företag och särskilt för 
små och medelstora företag i syfte att 
bekämpa ökande nivåer av arbetslöshet, 
fattigdom och social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 4
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet medger att en stor 
del av Europeiska socialfondens utgifter 
anslås till att främja fler och bättre 
arbetstillfällen, främja integration av och 
deltagande för missgynnade grupper samt 
till att utveckla ett samhälle som är 
tillgängligt för alla. Parlamentet betonar 
dock att man i krisperioder bör fästa 
större uppmärksamhet vid att se till att 
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Europeiska socialfonden på ett effektivt 
sätt riktas in på att bekämpa lokala och 
regionala ojämlikheter och social 
utestängning, ge de mest utsatta 
grupperna och särskilt ungdomarna 
tillgång till sysselsättning och främja 
kvinnors återintegrering på 
arbetsmarknaden genom att minska 
könsdiskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 5
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 
tur leder till fattigdom.

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
elever som slutar skolan utan 
högskolebehörighet måste erbjudas något 
som möter deras behov, oavsett om detta 
är utbildning, yrkesutbildning eller 
arbete. Parlamentet hänvisar i detta 
sammanhang till vikten av 
ungdomsgarantin för elever som slutar 
skolan utan högskolebehörighet. 
Parlamentet betonar att för att minska 
antalet elever som slutar skolan utan 
högskolebehörighet är det viktigt att 
utbildningssystemet är till för alla, och ger 
alla ungdomar lika möjligheter. 
Parlamentet betonar att man måste finna 
lösningar för att integrera dessa 
lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper kan öka risken för arbetslöshet 
vilket i sin tur ökar risken för fattigdom.

Or. en
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Ändringsförslag 6
Lívia Járóka

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 
tur leder till fattigdom.

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden genom att tillhandahålla 
tillgänglig yrkesutbildning och 
internutbildning av kvalitet för att hjälpa 
dem att få färdigheter som efterfrågas på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 
tur leder till fattigdom och medför en rad 
sociala problem såsom utestängning, 
alienation och misslyckade 
ansträngningar att bygga ett självständigt 
liv.

Or. en

Ändringsförslag 7
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 
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tur leder till fattigdom. tur leder till fattigdom. Det behövs därför 
bidrag från Europeiska socialfonden för 
att hjälpa fler ungdomar att stanna kvar i 
skolan och erhålla de färdigheter som 
behövs för ett arbete och en karriär och 
för att garantera bredare tillgång till 
utbildning av hög kvalitet, med särskilda 
projekt för barn från missgynnade 
grupper och minoriteter.

Or. en

Ändringsförslag 8
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 
tur leder till fattigdom.

2. Europaparlamentet påpekar att i vissa 
regioner överstiger antalet elever som 
slutar skolan utan högskolebehörighet med 
bred marginal målet på 10 procent och att 
man därför måste finna lösningar för att 
integrera dessa lågutbildade ungdomar på 
arbetsmarknaden, eftersom bristande 
kunskaper leder till arbetslöshet vilket i sin 
tur leder till fattigdom. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att främja 
lämplig yrkesutbildning och 
internutbildning för dem som kommer att 
få nytta av dessa.

Or. en

Ändringsförslag 9
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
anta tillväxtvänlig politik, inbegripet 
prioriteringen av utgifter inom utbildning, 
livslångt lärande, forskning och 
innovation, eftersom enbart 
åtstramningsåtgärder inte är tillräckliga 
för att bekämpa den pågående 
ekonomiska krisen.

Or. en

Ändringsförslag 10
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar att 
sysselsättningssituationen för ungdomar i 
hög grad beror på den övergripande 
ekonomiska situationen och det är därför 
viktigt att stödja, vägleda och övervaka 
ungdomarnas övergång från utbildning 
till yrkesliv. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att anpassa eventuella 
framtida förslag på detta område till Unga 
på väg-initiativet och till Initiativet för 
ungdomars möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 11
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet framhäver att 
sysselsättningsgraden fortfarande ligger 
under 60 procent i vissa regioner och att en 
del regioner till och med missar sina egna 
nationella mål med 20–25 procent, vilket 
framför allt får negativa effekter för 
ungdomar, kvinnor, äldre och personer 
med funktionshinder, vars anställning 
kräver särskilda åtgärder. I vissa isolerade 
samhällen har flera generationer levt i 
arbetslöshet, något som framför allt hotar 
marginaliserade folkgrupper.

3. Europaparlamentet framhäver att 
sysselsättningsgraden fortfarande ligger 
under 60 procent i vissa regioner och att en 
del regioner till och med missar sina egna 
nationella mål med 20–25 procent, vilket 
framför allt får negativa effekter för 
ungdomar, kvinnor, äldre och personer 
med funktionshinder. Parlamentet betonar 
att vissa krisåtgärder har negativa effekter 
för sammanhållningen och väsentligt har 
ökat ojämlikheterna i EU. Parlamentet 
betonar att det för att behålla anställning 
för högriskgrupper eller skapa 
sysselsättningsmöjligheter för dem krävs 
riktade åtgärder som avser skapandet av 
sysselsättning, utbildningsmöjligheter och 
behållande av anställning. Parlamentet 
betonar att i vissa isolerade samhällen har 
flera generationer levt i arbetslöshet, något 
som framför allt hotar marginaliserade 
folkgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 12
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet framhäver att 
sysselsättningsgraden fortfarande ligger 
under 60 procent i vissa regioner och att en 
del regioner till och med missar sina egna 
nationella mål med 20–25 procent, vilket 
framför allt får negativa effekter för 
ungdomar, kvinnor, äldre och personer 
med funktionshinder, vars anställning 
kräver särskilda åtgärder. I vissa isolerade 
samhällen har flera generationer levt i 
arbetslöshet, något som framför allt hotar 

3. Europaparlamentet framhäver att 
sysselsättningsgraden fortfarande ligger 
under 60 procent i vissa regioner och att en 
del regioner till och med missar sina egna 
nationella mål med 20–25 procent, vilket 
framför allt får negativa effekter för 
ungdomar, kvinnor, äldre, vårdare och 
personer med funktionshinder, vars 
anställning kräver särskilda åtgärder I vissa 
isolerade samhällen har flera generationer 
levt i arbetslöshet, något som framför allt 
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marginaliserade folkgrupper. hotar marginaliserade folkgrupper.

Or. en

Ändringsförslag 13
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om att 
sysselsättningsgraden fortsatte att ligga 
långt under Europa 2020-målet om att ha 
minst 75 procent av befolkningen i 
åldrarna 20–64 i sysselsättning senast 
2020. Parlamentet noterar att det inte 
finns några särskilda mål för 
sysselsättningsgraden på regional nivå, 
men att EU-medlemsstaterna har fastställt 
enskilda, nationella mål som i de flesta 
fall inte har uppfyllts, eftersom den 
finansiella och ekonomiska krisen hade 
en stark asymmetrisk effekt för de 
regionala arbetsmarknaderna , särskilt i 
södra Europa där ungdomsarbetslöshet 
har ökat väsentligt.

Or. en

Ändringsförslag 14
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar 
ojämlikheterna mellan de högsta 
regionala sysselsättningsgraderna i EU i 
norra och centrala Europa, särskilt i 
Tyskland, Nederländerna, Österrike, 
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Sverige och Förenade kungariket, och de 
lägsta regionala sysselsättningsgraderna i 
de södra regionerna i Spanien, Italien, 
Grekland, Ungern, Cypern och Portugal.

Or. en

Ändringsförslag 15
Elisabeth Schroedter
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns 
en paradox i att städer som enligt 
mätningarna är att betrakta som utvecklade 
huvudstadsregioner ofta har fler familjer 
som hotas av fattigdom och materiella 
brister, arbetslöshet och utestängning. 
Detta gäller framför allt för familjer som 
består av en ensamstående förälder eller 
har en familjemedlem med 
funktionshinder, samt för äldre 
människor som snart ska gå i pension och 
behöver extra hjälp för att nå målet om 
lika tillgång, vilket även inkluderar fysisk 
tillgänglighet och tillgång till information 
och kommunikation. Genomförandet av 
detta kräver objektiva och jämförbara 
riktmärken, samtidigt som man också 
måste beakta de demografiska 
utmaningarna.

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns 
en paradox i att städer som enligt 
mätningarna är att betrakta som utvecklade 
huvudstadsregioner ofta har fler familjer 
som hotas av fattigdom, materiella brister, 
miljöförstöring, dåliga 
boendeförhållanden, mycket hög 
arbetslöshet, utestängning och 
energifattigdom. Parlamentet anser att det 
i detta sammanhang är viktigt att beakta 
frågan om fysisk tillgänglighet och 
tillgång till information och 
kommunikation. Genomförandet av detta 
kräver objektiva och jämförbara 
riktmärken.

Or. en

Ändringsförslag 16
Marian Harkin

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns 
en paradox i att städer som enligt 
mätningarna är att betrakta som utvecklade 
huvudstadsregioner ofta har fler familjer 
som hotas av fattigdom och materiella 
brister, arbetslöshet och utestängning. 
Detta gäller framför allt för familjer som 
består av en ensamstående förälder eller 
har en familjemedlem med 
funktionshinder, samt för äldre människor 
som snart ska gå i pension och behöver 
extra hjälp för att nå målet om lika tillgång, 
vilket även inkluderar fysisk tillgänglighet 
och tillgång till information och 
kommunikation. Genomförandet av detta 
kräver objektiva och jämförbara 
riktmärken, samtidigt som man också 
måste beakta de demografiska 
utmaningarna.

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns 
en paradox i att städer som enligt 
mätningarna är att betrakta som utvecklade 
huvudstadsregioner ofta har fler familjer 
som hotas av fattigdom och materiella 
brister, arbetslöshet och utestängning. 
Detta gäller framför allt för familjer som 
består av en ensamstående förälder, 
vårdare samt för äldre människor som 
snart ska gå i pension och behöver extra 
hjälp för att nå målet om lika tillgång, 
vilket även inkluderar fysisk tillgänglighet 
och tillgång till information och 
kommunikation. Genomförandet av detta 
kräver objektiva och jämförbara 
riktmärken, samtidigt som man också 
måste beakta de demografiska 
utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 17
Lívia Járóka

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns 
en paradox i att städer som enligt 
mätningarna är att betrakta som utvecklade 
huvudstadsregioner ofta har fler familjer 
som hotas av fattigdom och materiella 
brister, arbetslöshet och utestängning. 
Detta gäller framför allt för familjer som 
består av en ensamstående förälder eller
har en familjemedlem med 
funktionshinder, samt för äldre människor 
som snart ska gå i pension och behöver 
extra hjälp för att nå målet om lika tillgång, 
vilket även inkluderar fysisk tillgänglighet 

4. Europaparlamentet bekräftar att det finns 
en paradox i att städer som enligt 
mätningarna är att betrakta som utvecklade 
huvudstadsregioner ofta har fler familjer 
som hotas av fattigdom och materiella 
brister, arbetslöshet och utestängning. 
Detta gäller framför allt för familjer som 
består av en ensamstående förälder, stora 
familjer med fyra eller fler barn, familjer 
som har en familjemedlem med 
funktionshinder, medlemmar av 
marginaliserade grupper och äldre 
människor som snart ska gå i pension och 
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och tillgång till information och 
kommunikation. Genomförandet av detta 
kräver objektiva och jämförbara 
riktmärken, samtidigt som man också 
måste beakta de demografiska 
utmaningarna.

behöver extra hjälp för att nå målet om lika 
tillgång, vilket även inkluderar fysisk 
tillgänglighet och tillgång till information 
och kommunikation. Genomförandet av 
detta kräver objektiva och jämförbara 
riktmärken, samtidigt som man också 
måste beakta de demografiska 
utmaningarna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet betonar att utbyte 
av kunskaper om samarbetsmetoder för 
utveckling och tillväxt mellan 
medlemsstaternas regionala och lokala 
myndigheter skulle kunna bidra till att 
åtgärda skillnaderna i kompetens och öka 
medvetenhet om yrkesmässig rörlighet. 
Dessutom bör man ytterligare främja 
decentralisering och territoriell utveckling 
som ett effektivt sätt att åtgärda den 
nuvarande sysselsättningskrisen.

Or. en

Ändringsförslag 19
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet anser att man bör 
behandla frågan om att främja utveckling 
av demokrati på lokal och regional nivå, 
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som förutsätter att EU måste göra ett 
starkare politiskt åtagande för att främja 
ett gynnsamt klimat som skulle kunna 
stärka de lokala och regionala aktörernas 
kapacitet att påverka och övervaka 
skapande av arbetstillfällen och 
befolkningarnas sociala delaktighet. Det 
civila samhällets mångfald skulle i detta 
syfte kunna spela en nyckelroll genom att 
låta arbetsmarknadens parter delta i 
processen med att nå EU:s mål för tillväxt 
för alla.

Or. en

Ändringsförslag 20
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
öka investeringarna till företagande, 
nystartade företag och egenföretagande 
för att skapa fler arbetstillfällen, särskilt 
med tanke på att små och medelstora 
företag samt mikroföretag tillhandahåller 
över två tredjedelar av arbetstillfällena 
inom EU:s privata sektor. Den lokala och 
regionala nivån bör särskilt 
uppmärksammas. Investeringar i sociala 
företag och socialt företagande utgör ett 
bra alternativ för att fylla sociala behov 
som inte tillgodoses genom kollektiva 
nyttigheter och tjänster.

Or. en


