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Ændringsforslag 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Det fastslås i artikel 145 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
medlemsstaterne og Unionen arbejder på at 
udvikle en samordnet strategi for 
beskæftigelse og især for fremme af en 
veluddannet, velkvalificeret og smidig 
arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, som 
reagerer på økonomiske forandringer, med 
henblik på at nå de mål, der er fastsat i 
artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union. Under hensyn til national praksis 
for så vidt angår arbejdsmarkedets parters 
ansvar betragter medlemsstaterne 
beskæftigelsesfremme som et spørgsmål 
af fælles interesse og samordner deres 
indsats i den henseende i Rådet i 
overensstemmelse med artikel 148 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde.

(1) Det fastslås i artikel 145 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, at 
medlemsstaterne og Unionen arbejder på at 
udvikle en samordnet strategi for 
beskæftigelse og især for fremme af 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
videreuddannelse samt integration af 
arbejdstagere på arbejdsmarkeder, der er 
blevet – og fortsat vil blive – nødvendige 
på grund af økonomiske forandringer, med 
henblik på at nå de mål, der er fastsat i 
artikel 3 i traktaten om Den Europæiske 
Union.

Or. de

Ændringsforslag 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bestræber sig på at nå fuld 
beskæftigelse og socialt fremskridt, 
bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
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sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, fremme af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

Or. el

Ændringsforslag 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling, fremmer social 
retfærdighed og sikrer social beskyttelse.
Det forventes ligeledes, at Unionen sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau og fremme af 
passende social beskyttelse og bekæmpelse 
af social udstødelse, og som er knyttet til et 
højt uddannelsesniveau og beskyttelse af 
sundheden.

Or. de
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Ændringsforslag 31
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af fuld og 
anstændig beskæftigelse, fremme af 
passende social beskyttelse og bekæmpelse 
af social udstødelse, og at alle 
medlemsstater bør følge princippet om 
lige betaling for det samme arbejde på 
samme arbejdsplads.

Or. en

Ændringsforslag 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
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fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, fremme af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse og fremme af et højt 
uddannelsesniveau.

Or. en

Ændringsforslag 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at øge sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
teknologiske ændringer og en aldrende
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at opretholde sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
økonomiske afhængighed og de
økonomiske forandringer, teknologiske 
ændringer og en befolkning under 
forandring. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

I sidste ende nåede Lissabonstrategien 
ikke sine mål.
 Med strategiens fokus på 
konkurrenceevne, nedbringelse af 
omkostninger, afvikling af velfærdsstaten, 
endnu mere fleksible markeder generelt 
og deregulering af finansielle markeder i 
særdeleshed forværredes uligheden i 
fordelingen af indtægter og velstand, den 
øgede fattigdom, den sociale udelukkelse, 
det lavtlønnede arbejde og den usikre
beskæftigelse. Tiden er nu inde til en 
alternativ strategi for Den Europæiske 
Union vedrørende bæredygtig udvikling, 
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social retfærdighed og fuld beskæftigelse.

Or. xm

Ændringsforslag 34
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at øge sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
teknologiske ændringer og en aldrende 
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at øge sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
teknologiske ændringer og en aldrende 
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

I sidste ende nåede Lissabonstrategien 
ikke sine mål. Med strategiens fokus på 
konkurrenceevne, nedbringelse af 
omkostninger, afvikling af velfærdsstaten, 
endnu mere fleksible markeder generelt 
og deregulering af finansielle markeder i 
særdeleshed forværredes uligheden i 
fordelingen af indtægter og velstand, den 
øgede fattigdom, den sociale udelukkelse, 
det lavtlønnede arbejde og den usikre
beskæftigelse. Tiden er nu inde til en 
alternativ strategi for Den Europæiske 
Union vedrørende bæredygtig udvikling, 
social retfærdighed og fuld beskæftigelse.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at øge sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
teknologiske ændringer og en aldrende 
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at øge sin
videnbaserede produktivitet og 
konkurrenceevne og skabe betingelserne 
for fuld beskæftigelse og samtidig styrke 
den sociale og regionale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
teknologiske ændringer og en aldrende 
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

Or. el

Ændringsforslag 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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[5] og revideret i 2008[6]. De 
24 retningslinjer udgjorde grundlaget for 
de nationale reformprogrammer og 
fastlagde de vigtigste makroøkonomiske, 
mikroøkonomiske og 

(5) Lissabonstrategien for vækst og 
beskæftigelse bør bidrage til at videreføre
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[5] og revideret i 2008[6]. 
De 24 retningslinjer udgjorde grundlaget 
for de nationale reformprogrammer og 
fastlagde de vigtigste makroøkonomiske, 
mikroøkonomiske og 
arbejdsmarkedsrelaterede prioriteter for EU 
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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.

generelt. Erfaringen viser imidlertid, at 
retningslinjerne ikke fastsatte tilstrækkeligt 
bindende målsætninger for social, politisk 
og kulturel deltagelse fra alle EU-
borgeres side og for den bæredygtige 
økologiske omlægning af økonomien. Det 
begrænsede deres virkning på den 
nationale politikformulering.

Or. de

Ændringsforslag 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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[5] og revideret i 2008[6]. 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[5] og revideret i 2008[6]. 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, og sluttelig 
lykkedes det ikke at opfylde de 
grundlæggende forudsætninger i 
strategien.

Or. pl
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Ændringsforslag 38
Ria Oomen-Ruijten

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[5] og revideret i 2008[6]. 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[5] og revideret i 2008[6]. 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 burde have været stærkere. Det 
begrænsede deres virkning på den 
nationale politikformulering.

Or. nl

Ændringsforslag 39
Marian Harkin

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 

(5) Lissabonstrategien for vækst og 
beskæftigelse bidrog til at skabe større 
konsensus om det overordnede mål for 
EU's politikker på det økonomiske og 
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beskæftigelsesmæssige område. Inden for 
rammerne af denne strategi blev både de 
overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik og 
beskæftigelsesretningslinjerne vedtaget af 
Rådet i 2005[5] og revideret i 2008[6]. 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.

beskæftigelsesmæssige område. Inden for 
rammerne af denne strategi blev både de 
overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik og 
beskæftigelsesretningslinjerne vedtaget af 
Rådet i 2005[5] og revideret i 2008[6]. 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, at forbindelsen mellem 
dem kunne have været stærkere, og at 
medlemsstaterne ikke tog ansvar for disse 
retningslinjer. Det begrænsede deres 
virkning på den nationale 
politikformulering.

Or. en

Ændringsforslag 40
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ud over nye lovgivningsmæssige 
initiativer i EU med socialt fokus bør Den 
Europæiske Union i betydelig grad 
forbedre sine eksisterende politikker og 
gennemførelsen heraf.

Or. en
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Ændringsforslag 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen, der stadig er 
under udvikling, understreger også den 
tætte indbyrdes afhængighed mellem 
medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder og nødvendiggør en 
omfattende evaluering af de mekanismer, 
der fortsat har til formål at opnå 
beskæftigelsesmål og sociale mål.

Or. el

Ændringsforslag 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
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finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau 
kunne have givet væsentlige resultater, 
hvis den var blevet styrket og gjort 
effektiv. Krisen understregede endvidere
også, at der på det indre marked hurtigst 
muligt er brug for en social og økologisk 
Union, således at færre mennesker 
kommer til at lide af den forestående 
kapitalistiske krise.

Or. de

Ændringsforslag 43
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder. Derudover bliver 
arbejdsmarkederne og de sociale 
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sikringsordninger endnu tættere knyttet til 
hinanden på grund af det stigende 
omfang af grænseoverskridende arbejde 
og vandrende pensionister.

Or. nl

Ændringsforslag 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder, samt påviste, at der ikke 
findes velfungerende funktionelle 
mekanismer, der kunne have sikret en 
hurtigere reaktion på visse af krisens 
årsager.

Or. pl
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Ændringsforslag 45
Siiri Oviir

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder, som ville kunne føre til
den fulde udnyttelse af det indre markeds 
potentiale som værende en af de vigtigste 
måder til at kunne øge Europas 
konkurrenceevne.

Or. et

Ændringsforslag 46
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 

(6) Den finansielle og økonomiske krise, 
der startede i 2008, førte til et betydeligt 
fald i antallet af arbejdspladser og 
potentielt output og har ført til en 
dramatisk forværring af de offentlige 
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finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering med euroen som 
garant for makroøkonomisk stabilitet. 
Krisen viste således, at samordningen af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den styrkes 
og gøres effektiv. Krisen understregede 
også den tætte indbyrdes afhængighed 
mellem medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

finanser. Den europæiske økonomiske 
genopretningsplan[7] har imidlertid hjulpet 
medlemsstaterne med at takle krisen, 
navnlig gennem en samordnet 
finanspolitisk stimulering. Krisen viste 
således, at samordningen af nogle af de 
økonomiske politikker på EU-niveau kan 
give væsentlige resultater, hvis den er
effektiv, dog skal nærhedsprincippet 
overholdes. Krisen understregede også den 
tætte indbyrdes afhængighed mellem 
medlemsstaternes økonomier og 
arbejdsmarkeder.

Or. en

Ændringsforslag 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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[8], for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen og ligeledes 
reagere mere effektivt på fremtidige 
forandringer og kriser og vende 
økonomien mod holdbar, økologisk og 
økonomisk bæredygtig og inklusiv 
økonomisk styring. En række 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 forhindringer for en 
omstruktureringsproces, der ledsages af 
skabelsen af flere job af høj kvalitet.

Or. de
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Ændringsforslag 48
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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, og i denne sammenhæng skal 
Kommissionen anerkende, at ændringer 
af eksisterende makroøkonomiske 
politikker er nødvendige (f.eks. ophævelse 
af stabilitetspagten, privatiseringsstop og 
ophør af liberaliseringsprocesser osv.)
med henblik på at prioritere skabelsen af 
job af høj kvalitet med rettigheder til 
kvinder, med bedre lønninger, mindre 
fattigdom og mere social integration og 
fremgang. 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 opfylde 
de nationale mål og fjerne de 
forhindringer, der hæmmer skabelsen af 
flere job af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 49
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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, 

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen og vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst ledsaget af høje 
beskæftigelses- og produktivitetsniveauer 
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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.

og høj social samhørighed. 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 i henhold til deres 
respektive vilkår at opfylde de nationale 
mål og fjerne de flaskehalse, der hæmmer 
væksten.

Or. el

Ændringsforslag 50
Georges Bach

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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[8], 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 flaskehalse med henblik på 
at fremme økonomisk vækst, sikre 
eksisterende job og skabe yderlige job.

Or. de
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Ændringsforslag 51
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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[8], for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen, vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og at bekæmpe fattigdom. 
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 og bekæmpelsen af fattigdom 
samt social udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 52
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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 

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], 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, tage ansvar for disse mål og fjerne de 
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væksten. flaskehalse, der hæmmer væksten.

Or. en

Ændringsforslag 53
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre en forbedret 
makroøkonomisk ydeevne med henblik på 
social og miljømæssig bæredygtig 
udvikling, nedbringe makroøkonomiske 
ubalancer og styrke beskæftigelse af høj 
kvalitet og social beskyttelse. De
finanspolitiske incitamenter bør 
videreføres over de næste tre til fem år for 
at overvinde økonomisk stagnation og 
stigende arbejdsløshed. Koordinerede 
finanspolitiske incitamenter på 
medlemsstats- og EU-niveau skal 
fokusere på økonomisk genopretning via 
en målrettet genopretningsplan for EU, 
der strømlines i forhold til ligestilling 
mellem mænd og kvinder inden for alle 
planens komponenter, idet 1 % af EU's 
BNP hvert år mobiliseres til investering i 
miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtig udvikling, hvilket således 
skaber en indgangsstrategi for nye job af 
høj kvalitet.

Or. en
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Ændringsforslag 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre en forbedret 
makroøkonomisk ydeevne med henblik på
social og miljømæssig bæredygtig 
udvikling, nedbringe makroøkonomiske 
ubalancer og styrke beskæftigelse af høj 
kvalitet og social beskyttelse. De 
finanspolitiske incitamenter bør 
videreføres over de næste tre til fem år for 
at overvinde økonomisk stagnation og 
stigende arbejdsløshed. Koordinerede 
finanspolitiske incitamenter på 
medlemsstats- og EU-niveau skal 
fokusere på økonomisk genopretning via 
en målrettet genopretningsplan for EU, 
der strømlines i forhold til ligestilling 
mellem mænd og kvinder inden for alle 
planens komponenter, idet 1 % af EU's 
BNP hvert år mobiliseres til investering i 
miljømæssig bæredygtig udvikling, hvilket 
således skaber en indgangsstrategi for nye 
job af høj kvalitet.

Or. en

Ændringsforslag 55
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
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forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.
For reelt at nå målsætningerne om
bæredygtig økonomisk og social 
samhørighed bør der dog fokuseres på de 
omfattende makroøkonomiske ubalancer 
mellem medlemsstaterne og skævhederne 
i forhold til deres niveauer for 
konkurrenceevne.

Or. el

Ændringsforslag 56
Siiri Oviir

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen
de finanspolitiske incitamenter bør
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet, hvor der 
nøjagtig bør fokuseres på anvendelsen af 
principperne for flexicurity og investering 
i aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. 
Så snart det økonomiske opsving er sikret,
bør afviklingen af de finanspolitiske 
incitamenter gennemføres og samordnes 
inden for rammerne af stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. et
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Ændringsforslag 57
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer, styrke social 
samhørighed og styrke arbejdsmarkedets 
effektivitet. Den gradvise afvikling af de 
finanspolitiske incitamenter, der bør 
påbegyndes, så snart økonomien er på vej 
mod bæredygtigt opsving, bør 
gennemføres og samordnes – blandt andet
inden for rammerne af stabilitets- og 
vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 58
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet, skabe flere og bedre job som 
støttet af ILO i sin dagsorden om 
anstændigt arbejde og holdbare offentlige 
finanser, forbedre konkurrenceevnen og 
nedbringe makroøkonomiske ubalancer og 
styrke arbejdsmarkedets effektivitet. 
Afviklingen de finanspolitiske incitamenter 
bør gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.
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Or. en

Ændringsforslag 59
Franz Obermayr

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi skal
medlemsstaterne gennemføre 
resultatorienterede reformer for at sikre 
makroøkonomisk stabilitet og holdbare 
offentlige finanser, forbedre 
konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

Or. de

Ændringsforslag 60
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi og en 
strategi, der tager sigte på at skabe 
betingelserne for vækst, bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.
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Or. it

Ændringsforslag 61
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre strukturelle
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
produktivitet og arbejdsmarkedets 
effektivitet. Afviklingen de finanspolitiske 
incitamenter bør gennemføres og 
samordnes inden for rammerne af 
stabilitets- og vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 62
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer, styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet og bekæmpe 
fattigdom. Afviklingen de finanspolitiske 
incitamenter bør gennemføres og 
samordnes inden for rammerne af 
stabilitets- og vækstpagten.
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Or. en

Ændringsforslag 63
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre og videreføre
ambitiøse reformer for at sikre 
makroøkonomisk stabilitet og holdbare 
offentlige finanser, forbedre 
konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for 
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 64
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa 2020 bør være en strategi, 
der har til formål at komme ud af den
økonomiske krise, forhindre et nyt socialt 
og økonomisk sammenbrud, er tæt 
koordineret med struktur- og 
samhørighedspolitikken og styrker vores 
økonomier på mellemlang sigt.

Or. de
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Ændringsforslag 65
Georges Bach

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa 2020 bør være en strategi, 
der har til formål at komme ud af den 
økonomiske krise, forhindre et nyt socialt 
og økonomisk sammenbrud og styrke 
vores økonomier på mellemlang til lang
sigt.

Or. de

Ændringsforslag 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa 2020 bør være en strategi, 
der har mennesker og jord som 
førsteprioritet, og som har til formål at 
opnå en bæredygtig økonomi, skabe flere 
og bedre job og håndtere de udfordringer 
på arbejdsmarkedet, der opstår på grund 
af et aldrende samfund, den nuværende 
økonomiske krise og kravene til en 
fremtidig bæredygtig økonomi.

Or. en
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Ændringsforslag 67
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Europa 2020 bør være en strategi, 
der har til formål at komme ud af den 
økonomiske krise, forhindre et nyt socialt 
og økonomisk sammenbrud og styrke 
vores økonomier på mellemlang sigt med 
henblik på at fremme EU's førende 
økonomiske og politiske rolle på globalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 68
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa 2020 bør være en strategi, 
der har til formål at komme ud af den 
økonomiske krise, forhindre et nyt socialt 
og økonomisk sammenbrud og styrke 
vores økonomier på mellemlang og lang 
sigt.

Or. en
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Ændringsforslag 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Nationale budgetter og EU-budgettet, 
herunder EU-midlerne, bør koordineres 
og målrettes med henblik på at forberede 
samfundet på en bæredygtig økonomi. I 
deres offentlige finanspolitik, navnlig i 
forbindelse med budgetnedskæringer, bør 
medlemsstaterne derudover tage højde for 
kravene om en overgang til en bæredygtig 
økonomi i et aldrende samfund, navnlig 
behovet for kvalitetstjenester og behovet 
for at investere i uddannelse, og de bør 
forhindre uforholdsmæssige 
konsekvenser for kvinders beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 70
Konstantinos Poupakis

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 
skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, 

(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 
skabe vækst, bæredygtige kvalitetsjob på 
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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.

lang sigt, 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, solid og 
effektiv forvaltning af EU's menneskelige 
ressourcer med henblik på at opnå bedre 
konkurrenceevne og skabelsen af 
incitamenter for effektive foranstaltninger 
til at stoppe hjerneflugten.

Or. el

Ændringsforslag 71
Silvia Costa

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 
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.

(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, forhindre skole- og 
uddannelsesfrafald, fastslå den enkeltes 
ret til livslang læring og dermed 
muliggøre anerkendelsen og attesteringen 
af færdigheder, uanset hvor og hvordan 
de er opnået, fremme den størst mulige 
udbredelse af videregående uddannelser 
og højere tekniske og videnskabelige 
uddannelser 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 
skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, 
økonomisk og social samhørighed og mere 
effektivt takle de europæiske og globale 



AM\820832DA.doc 31/218 PE442.935v02-00

DA

samfundsmæssige udfordringer. I den 
forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte 
informations- og 
kommunikationsteknologier.

Or. it

Ændringsforslag 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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 
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.

(9) Inden for rammerne af Europa 2020-
strategien bør medlemsstaterne gennemføre 
reformer, der tager sigte på "intelligent 
forvaltning af økonomien", dvs. drevet 
frem af viden og innovation. Reformer bør 
tage sigte på at forbedre kvaliteten af 
uddannelse, sikre adgang for alle og 
fastholde forskningens og erhvervslivets 
konkurrencedygtighed for at fremme 
innovation og videnoverførsel i hele EU. 
Medlemsstaterne bør opmuntre økonomisk 
aktivitet, der bidrager til at omdanne 
kreative idéer til innovative produkter, 
innovative – særligt værdifulde på socialt 
plan – tjenester og processer, der kan 
skabe kvalitetsjob, geografisk, økonomisk 
og social samhørighed med omfattende 
social beskyttelse på højt niveau 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
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Ændringsforslag 73
Pascale Gruny

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 
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.

(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, skabe et 
fælles vidensgrundlag for borgere i 
medlemsstaterne, 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 
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.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Sylvana Rapti

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 

(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 
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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 
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.

forbedre kvaliteten af uddannelse, sikre 
adgang for alle og styrke forskningens og 
erhvervslivets konkurrencedygtighed for at 
fremme innovation og videnoverførsel i 
hele EU med henblik på at fjerne 
regionale ubalancer. Medlemsstaterne bør 
opmuntre iværksættervirksomhed og 
bidrage til at omdanne kreative idéer til 
innovative produkter, tjenester og 
processer, der kan 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.

Or. el

Ændringsforslag 75
Marian Harkin

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 
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 

(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 og forhindre en europæisk 
"hjerneflugt". Medlemsstaterne bør 
opmuntre iværksættervirksomhed, 
oprettelsen af små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og bidrage til at 
omdanne kreative idéer til innovative 
produkter, tjenester og processer, der kan 
skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, 
økonomisk og social samhørighed og mere 



PE442.935v02-00 34/218 AM\820832DA.doc

DA

informations- og 
kommunikationsteknologier.

effektivt takle de europæiske og globale 
samfundsmæssige udfordringer. I den 
forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte 
informations- og 
kommunikationsteknologier.

Or. en

Ændringsforslag 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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 
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.

(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 
fremme anstændigt arbejde, 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 
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.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Medlemsstaterne bør med henblik på 
at fremme den økonomiske vækst 
bekæmpe foranstaltninger, der bremser 
denne vækst, f.eks. den bureaukratiske 
byrde, uforholdsmæssig regulering og 
standarder, høje afgifter og 
protektionistiske tendenser.

Or. en

Ændringsforslag 78
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Opnåelsen af et solidt og effektivt 
indre marked er et nøgleelement med 
henblik på at sikre EU's overordnede 
makroøkonomiske resultater; det er af 
afgørende betydning for økonomiens og 
den monetære unions soliditet at skabe 
økonomiske fordele, genskabe vækst og 
skabe nye jobmuligheder.

Or. en
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Ændringsforslag 79
Siiri Oviir

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Det er ligeledes fortsat afgørende at træffe 
foranstaltninger for at fremme 
iværksætteraktiviteter og udvikle et 
erhvervsmiljø, der fremmer innovative og 
aktive operationer fra små og mellemstore 
virksomheders side, navnlig ved hjælp af 
mindre strenge regler, færre 
administrative byrder og forbedret adgang 
til kapital. Medlemsstaterne bør 
gennemføre de nødvendige reformer for at 
nedbringe drivhusgasemissioner og sikre 
en effektiv ressourceudnyttelse. De bør 
også forbedre erhvervslivets rammer, 
stimulere skabelse af grønne job og 
modernisere deres industrigrundlag.

Or. et

Ændringsforslag 80
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
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ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier.
Disse teknologier bør så vidt muligt gøres 
tilgængelige for alle virksomheder, 
herunder mikrovirksomheder og SMV'er, 
således at der kan gennemføres generelle 
forandringer med henblik på at styrke 
bæredygtighed. Medlemsstaterne bør 
gennemføre de nødvendige reformer for at 
nedbringe drivhusgasemissioner og sikre 
en effektiv ressourceudnyttelse. De bør 
også forbedre erhvervslivets rammer, 
stimulere skabelse af grønne job og 
modernisere deres industrigrundlag. Krisen 
bør ikke forhindre eller forsinke denne 
afgørende transformation mod en grøn og 
bæredygtig økonomi.

Or. en

Ændringsforslag 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre 
"bæredygtig vækst". Bæredygtig vækst
indebærer en ressourceeffektiv, bæredygtig 
og konkurrencedygtig økonomi, en 
rimelig fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre bæredygtig 
udvikling. Bæredygtig udvikling indebærer 
en ressourceeffektiv, bæredygtig økonomi
og at udvikle nye processer og teknologier, 
navnlig grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer for SMV'er, 
stimulere skabelse af grønne, bæredygtige
job og modernisere deres industrigrundlag.
Der bør stilles tilstrækkelige midler til 
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af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

rådighed, navnlig inden for omstilling til 
andre produkter, for at kunne 
gennemføre de pågældende 
omstruktureringsprocesser og håndtere 
konsekvenserne for arbejdstagerne.

Or. de

Ændringsforslag 82
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og job inden for 
socialøkonomien og modernisere deres 
industrigrundlag.

Or. el
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Ændringsforslag 83
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job, også via tilrettelæggelsen af 
uddannelsestilbud, som er rettet mod de 
nye behov for færdigheder, og 
modernisere deres industrigrundlag.

Or. it

Ændringsforslag 84
Georges Bach

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst" med højere beskæftigelse. 
Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
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Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

teknologier, herunder grønne teknologier
ved at skabe flere job. Medlemsstaterne 
bør gennemføre de nødvendige reformer 
for at nedbringe drivhusgasemissioner og 
sikre en effektiv ressourceudnyttelse. De 
bør også forbedre erhvervslivets rammer, 
stimulere skabelse af grønne job og 
modernisere deres industrigrundlag.

Or. de

Ændringsforslag 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af job, der ikke bidrager til en øget 
udledning af drivhusgasser i atmosfæren, 
og de bør desuden modernisere deres 
industrigrundlag.

Or. pl
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Ændringsforslag 86
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer og med 
udgangspunkt i anstændige job sikre 
"bæredygtig vækst". Bæredygtig vækst 
indebærer en ressourceeffektiv, bæredygtig 
og konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 
vækst" og anstændigt arbejde. Bæredygtig 
vækst indebærer en ressourceeffektiv, 
bæredygtig og konkurrencedygtig 
økonomi, en rimelig fordeling af udgifter 
og goder og udnyttelse af EU's førende 
rolle i kapløbet om at udvikle nye 
processer og teknologier, herunder grønne 
teknologier. Medlemsstaterne bør 
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nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

gennemføre de nødvendige reformer for at 
nedbringe drivhusgasemissioner og sikre 
en effektiv ressourceudnyttelse. De bør 
også forbedre erhvervslivets rammer, 
stimulere skabelse af grønne job og 
modernisere deres industrigrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere i 
vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer tage sigte på "inklusiv 
økonomisk forvaltning". Inklusiv 
økonomisk forvaltning indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i politikken, 
samfundet og kulturlivet. 
Medlemsstaternes reformer bør derfor sikre 
adgang for alle i hele livscyklussen til en 
indtægt, der forhindrer fattigdom, og 
kvalificerede tjenesteydelser med henblik 
på et værdigt liv med selvbestemmelse og
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for selvbestemt
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere – navnlig 
kvinder – unge, personer med handicap og 
indvandrere. De bør også sikre, at den 
bæredygtige og inklusive økonomiske 
forvaltning gavner alle borgere og alle 
regioner. Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
inklusive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykket integration og vellykkede 
overgange, udvikle de nødvendige 
færdigheder, øge jobkvaliteten i henhold 
til ILO's bestemmelser om værdigt arbejde 
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("decent work") og i lyset af 
konklusionerne fra det uformelle møde 
mellem arbejds- og socialministrene i 
Berlin fra den 18. til den 20. januar 2007 
vedrørende "GODT ARBEJDE", navnlig 
at Europa har brug for en mere 
omfattende og fælles indsats til fremme af 
arbejdstagernes rettigheder og deltagelse, 
retfærdige lønninger, sikkerhed og 
sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen 
samt en familievenlig arbejdsorganisation 
og gode og retfærdige arbejdsbetingelser
samt en passende social beskyttelse, der er 
nødvendig, for at Den Europæiske Union 
kan accepteres hos borgerne, og bekæmpe 
segmentering, strukturel arbejdsløshed og 
ufrivillig inaktivitet, samtidig med at der 
sikres en omfattende social beskyttelse, 
der går ud over fattigdomsbegrænsning, 
og samfundsmæssig og kulturel 
deltagelse. Endvidere skal økonomiske og 
sociale uligheder fjernes.

Or. de

Ændringsforslag 89
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 



PE442.935v02-00 44/218 AM\820832DA.doc

DA

arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, f.eks. ved at 
fremme samarbejde mellem erhvervsliv og 
universiteter med henblik på at sikre en 
tilpasning af arbejdsmarkedskrav og 
arbejdsstyrkens færdigheder, samtidig 
med at der sikres en passende og holdbar 
social beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. el

Ændringsforslag 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre, at alle har mulighed for 
at erhverve sig erhvervskompetencer og 
tilpasse sig til ændringerne på 
arbejdsmarkedet i hele livscyklussen. 
Reformerne bør på den måde nedbringe 
fattigdom og social udelukkelse ved at 
fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
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gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, under 
hensyntagen til efterspørgslen på 
arbejdsmarkedet, øge jobkvaliteten og 
bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. pl

Ændringsforslag 91
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner, 
navnlig ved at gennemføre 
besparelsesforanstaltninger for 
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effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

arbejdstagere ledsaget af initiativer på 
afgifts- eller socialområdet. Kernen i 
medlemsstaternes reformprogrammer bør 
derfor være at sikre effektive 
arbejdsmarkeder ved at investere i 
vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten, 
navnlig ved at gennemføre og fremme 
effektive uddannelsessystemer, og 
bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. fr

Ændringsforslag 92
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere
i vellykkede overgange, udvikle de 

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder, koordinere 
uddannelses- og arbejdsmarkedskrav, 
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nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

investere i vellykkede overgange, udvikle 
de nødvendige færdigheder, livslang 
læring, øge jobkvaliteten og bekæmpe 
segmentering, strukturel arbejdsløshed og 
inaktivitet, samtidig med at der sikres en 
passende og holdbar social beskyttelse og 
aktiv inklusion for at reducere fattigdom.

Or. el

Ændringsforslag 93
Franz Obermayr

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og indvandrere, såfremt 
medlemmerne af disse grupper opfylder 
arbejdsmarkedskravene, og en social 
integration er mulig for disse grupper. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
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beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. de

Ændringsforslag 94
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten, 
idet man anvender en mere fleksibel 
tilrettelæggelse af arbejdet og 
arbejdstiden, og bekæmpe segmentering, 
strukturel arbejdsløshed og inaktivitet, 
samtidig med at der sikres en passende og 
holdbar social beskyttelse, idet man til 
dette formål sørger for effektive 
indkomstgarantisystemer i universal 
forstand, og aktiv inklusion for at reducere 
fattigdom.
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Or. it

Ændringsforslag 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere,
imens der tages højde for betingelserne 
for anstændigt arbejde og for de personer, 
der ikke har mulighed for at deltage i 
arbejdsmarkedet. De bør også sikre, at den 
økonomiske vækst gavner alle borgere og 
alle regioner. Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten, 
ligestillingen mellem kønnene og 
bekæmpe segmentering ved at garantere 
arbejdstagernes sikkerhed i forbindelse 
med alle former for arbejde, 
forskelsbehandling, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 96
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer,
navnlig forandringer gennem nye 
teknologier, automatisering og 
computerrevolutionen, og dermed deltage 
aktivt i samfundet og økonomien. 
Medlemsstaternes reformer bør derfor sikre 
adgang og muligheder for alle i hele 
livscyklussen og på den måde nedbringe 
fattigdom og social udelukkelse ved at 
fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive og fleksible arbejdsmarkeder ved 
at investere i vellykkede overgange, 
udvikle de nødvendige færdigheder, øge 
jobkvaliteten og bekæmpe segmentering, 
strukturel arbejdsløshed og inaktivitet, 
samtidig med at der sikres en passende og 
holdbar social beskyttelse og aktiv 
inklusion for at reducere fattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 97
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
personer med handicap, ufaglærte 
arbejdstagere, mindretal, navnlig 
romaerne, og lovlige indvandrere. De bør 
også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, plejere, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed – navnlig 
ungdomsarbejdsløshed – og inaktivitet, 
samtidig med at der sikres en passende og 
holdbar social beskyttelse og aktiv 
inklusion for at reducere fattigdom.

Or. en



AM\820832DA.doc 53/218 PE442.935v02-00

DA

Ændringsforslag 99
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering,
forskelsbehandling, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
personer med handicap og indvandrere. 
De bør også sikre, at den økonomiske 
vækst gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. en
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Ændringsforslag 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med målet om 
"inklusiv vækst" bør medlemsstaterne 
fastsætte en passende lovgivningsmæssig 
ramme for de nye arbejdsformer og 
samtidig sørge for, at der sikres såvel
passende social sikkerhed og fleksible 
beskæftigelsesformer med henblik på 
forenelighed af familie- og arbejdsliv.

Or. en

Ændringsforslag 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med målet om 
"inklusiv vækst" bør medlemsstaterne på 
Kommissionens initiativ fastsætte en 
passende lovgivningsmæssig ramme for 
de nye arbejdsformer. Endvidere bør 
medlemsstaterne begynde at tilpasse 
arbejdsbetingelserne og arbejdstiden 
bedre til arbejdstagernes behov.

Or. en
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Ændringsforslag 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med målet om 
"inklusiv vækst" bør medlemsstaterne på 
Kommissionens initiativ fastsætte en 
passende lovgivningsmæssig ramme for 
de nye arbejdsformer, der sidestiller de 
pågældende arbejdstagere og letter 
adgangen til beskæftigelse, der ikke 
fremmer yderligere fragmentering af 
arbejdsmarkedet, og som sikrer 
omfattende beskyttelse af arbejdstagerens 
individuelle og kollektive rettigheder og 
den fornødne sociale beskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag 104
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med målet om 
"inklusiv vækst" bør medlemsstaterne på 
Kommissionens initiativ fastsætte en 
passende lovgivningsmæssig ramme for 
de nye arbejdsformer. En sådan ramme 
bør både sikre fleksible 
beskæftigelsesformer, idet en 
segmentering af arbejdsmarkedet 
forhindres, og sikre omfattende 
beskyttelse af de individuelle og kollektive 
arbejdsmarkedsrettigheder samt passende 
social sikkerhed for arbejdstagerne.

Or. en
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Ændringsforslag 105
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med målet om 
"inklusiv vækst" bør medlemsstaterne 
opfordres til at fastsætte en passende 
lovgivningsmæssig ramme for de nye 
arbejdsformer og samtidig sørge for, at 
der sikres såvel fleksible 
beskæftigelsesformer som tilstrækkelig 
social sikkerhed for arbejdstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 107
Ria Oomen-Ruijten

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 
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, idet EU træffer foranstaltninger 
med henblik på en omfattende global 
overvågning af aktører, der har en stor 
betydning for beskæftigelsen, 
arbejdskraftens mobilitet og sociale 
finansielle produkter såsom pensioner.

Or. nl

Ændringsforslag 108
Konstantinos Poupakis

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 

(12) EU's og medlemsstaternes 
strukturreformer kan bidrage effektivt til 
vækst og bæredygtig beskæftigelse af høj 
kvalitet, 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 
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deltagelse på åbne og fair markeder i hele 
verden.

det sikres, at de fremmer EU's vækst og 
deltagelse på åbne og fair markeder i hele 
verden.

Or. el

Ændringsforslag 109
Franz Obermayr

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Medlemsstaterne bør opstille 
nationale mål om en øget 
beskæftigelseskvote for kvinder og mænd 
på 75 % inden 2020, idet navnlig unge, 
ældre arbejdstagere og handicappede 
kommer til at deltage mere intensivt i 
erhvervslivet.
Endvidere bør medlemsstaterne opstille 
nationale mål, der omfatter, at andelen af 
kvinder mellem 20 og 24 år og mænd 
under uddannelse eller mandlige 
arbejdstagere stiger til 90 %.

Or. de

Ændringsforslag 110
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Under udarbejdelsen og 
gennemførelsen af strukturreformer 
skal medlemsstaterne have særlig 
fokus på at sikre, at den opnåede vækst 
er beskæftigelsesintensiv og ledsages 
af skabelse af en betydelig mængde 
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arbejdspladser i realøkonomien.

Or. en

Ændringsforslag 111
Sylvana Rapti

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 bestræbe sig på at
gennemføre fuldt ud og i samme tempo 
under hensyntagen til den enkelte 
medlemsstats særlige vanskeligheder for 
at opnå positive afsmittende virkninger af 
samordnede strukturreformer.

Or. el

Ændringsforslag 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

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 effektivt
og i samme tempo for at opnå positive 
afsmittende virkninger af samordnede 
strukturreformer.

Or. pl
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Ændringsforslag 113
Milan Cabrnoch

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 i samme tempo for at opnå positive 
afsmittende virkninger af samordnede 
strukturreformer.

Or. en

Ændringsforslag 114
Tadeusz Cymański

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 skal gennemføre under 
hensyntagen til de nationale vilkår.

Or. pl

Ændringsforslag 115
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Sylvana Rapti, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør tage hensyn til 
Europa 2020-strategien, og navnlig dens 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
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aspekter, når de planlægger og 
gennemfører EU-støtte, herunder fra Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden. Anvendelsen af 
EU-støtte skal reducere mængden af 
bureaukratiske hindringer og gøre det 
lettere at træffe langsigtede 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 116
Franz Obermayr

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) For at nå dette mål bør 
medlemsstaterne forpligte sig til at 
fremme væksten samt styrke 
erhvervslivets innovationspotentiale, 
navnlig for de små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er), især sikre 
monetære incitamenter med henblik på at 
skabe nye arbejdspladser og aflaste
industrien i forhold til de administrative 
og ikketarifære forhindringer. For at lette 
kvinders og unges adgang til 
arbejdsmarkedet bør der sikres 
tilstrækkelige muligheder for 
børnepasning, således at hvert barn i 
førskolealderen får stillet en 
pasningsplads uden for familiens rammer 
til rådighed; endvidere bør hver ung i tæt 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
inden for seks måneder efter afsluttet 
skoleuddannelse sikres en arbejdsplads 
hhv. en uddannelses- eller 
videreuddannelsesplads.

Or. de
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Ændringsforslag 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Ved rapportering vedrørende 
beskæftigelsesfrekvensen skal 
medlemsstaterne tilvejebringe kønsopdelte 
og sammenlignelige data, der på korrekt 
vis afspejler andelen af arbejde, der giver 
økonomisk uafhængighed, deltidsarbejde 
og deltidsarbejdsløshed i 
arbejdskraftstatistikkerne.

Or. en

Ændringsforslag 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør i forbindelse 
med programmeringen og 
gennemførelsen af en EU-finansiering, 
herunder fra Den Europæiske Socialfond 
og Samhørighedsfond, strategien EU 
2020, navnlig tage hensyn til de 
beskæftigelses- og socialpolitiske aspekter 
heraf.

Or. de



PE442.935v02-00 64/218 AM\820832DA.doc

DA

Ændringsforslag 119
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør tage hensyn til 
Europa 2020-strategien, og navnlig dens 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
aspekter, når de planlægger og 
gennemfører EU-støtte, herunder fra Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden. Vigtigheden heraf 
understreges af behovet for mere udbredt 
anvendelse af synergierne og 
komplementariteterne i de forskellige 
tilgængelige finansielle instrumenter med 
henblik på at opfylde Europa 2020-
strategien for intelligent, inklusiv og grøn 
vækst samt at yde mere effektiv støtte til 
de dårligst stillede mikroregioner og de 
mest sårbare grupper, der står over for 
komplekse, multidimensionelle 
vanskeligheder. 

Or. en

Ændringsforslag 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Disse retningslinjer er rettet til 
medlemsstaterne, men Europa 2020-
strategien bør gennemføres i partnerskab 
med alle nationale, regionale og lokale 
myndigheder i tæt samarbejde med 
parlamenter, arbejdsmarkedets parter og 
repræsentanter for civilsamfundet, både 
hvad angår udarbejdelsen af nationale 

(14) Disse retningslinjer er rettet til 
medlemsstaterne, men det er nødvendigt at 
gennemføre Europa 2020-strategien i 
partnerskab med alle nationale, regionale 
og lokale myndigheder i tæt samarbejde 
med parlamenter og repræsentanter for 
civilsamfundet. Arbejdsmarkedets parter 
får herved en særlig rolle på nationalt 
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reformprogrammer, gennemførelsen og 
den overordnede kommunikation om 
strategien.

plan, da praktisk gennemførelse af 
beskæftigelsesstrategien ikke er mulig i 
virksomhederne uden deres deltagelse. 
Alle aktører er ligeberettigede i 
forbindelse med udarbejdelsen af nationale 
reformprogrammer, gennemførelsen og 
den overordnede kommunikation om 
strategien.

Or. de

Ændringsforslag 121
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Disse retningslinjer er rettet til 
medlemsstaterne, men Europa 2020-
strategien bør gennemføres i partnerskab 
med alle nationale, regionale og lokale 
myndigheder i tæt samarbejde med 
parlamenter, arbejdsmarkedets parter og 
repræsentanter for civilsamfundet, både 
hvad angår udarbejdelsen af nationale 
reformprogrammer, gennemførelsen og 
den overordnede kommunikation om 
strategien.

(14) Disse retningslinjer er rettet til 
medlemsstaterne, men Europa 2020-
strategien bør gennemføres i partnerskab 
med alle nationale, regionale og lokale 
myndigheder i tæt samarbejde med 
parlamenter, arbejdsmarkedets parter og 
repræsentanter for civilsamfundet, både 
hvad angår udarbejdelsen af nationale 
reformprogrammer, gennemførelsen og 
den overordnede kommunikation om 
strategien, da sociale politikker skal svare 
til lokale forhold og præferencer.

Or. en

Ændringsforslag 122
Franz Obermayr

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Medlemsstaterne bør styrke 
beskæftigelsesgraden gennem 
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aktiveringsforanstaltninger, navnlig for 
mindre kvalificerede personer, gennem 
rådgivningstilbud, gennem uddannelse og 
videreuddannelse, der er målrettet 
arbejdsmarkedets behov, og gennem 
subventionerede arbejdspladser for 
personer med handicap og særligt sårbare 
personer. Så vidt 
arbejdsmarkedssituationen tillader det, 
bør medlemsstaterne styrke
beskæftigelsesevnen for de indvandrere, 
der allerede befinder sig i landet, gennem 
egnede programmer. Endvidere er der 
brug for innovative programmer, der 
genintegrerer de handicappede på 
arbejdsmarkedet. Derudover bør 
medlemsstaterne fjerne de forhindringer, 
der besværliggør adgangen til 
arbejdsmarkedet, støtte skabelsen af 
arbejdspladser, fremme social innovation 
og styrke arbejdsformidlingernes kvalitet.
Bestemmelserne om arbejdstider bør 
gøres mere fleksible, således at 
arbejdsforløbet muliggør en forenelighed 
af familie- og arbejdsliv samt en fleksibel 
udtrædelse af arbejdsmarkedet ind i 
pensionsalderen. Derudover skal 
mulighederne for at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet efter længere 
beskæftigelsesafbrydelse på grund af 
familieudvidelse forbedres.
Flexicuritystrategien til fremme af 
fleksibiliteten for at kunne reagere mere 
effektivt på produktionscyklusser bør på 
bedre vis sikres gennem en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik og passende sociale 
systemer, således at overgangen til en 
anden arbejdsplads ikke medfører 
uforholdsmæssige finansielle 
belastninger. Dette bør kompletteres ved 
en entydig forpligtelse til aktiv støtte i 
forbindelse med jobsøgningen. Der 
anvendes i stadigt højere grad nye 
udformningstyper på arbejdsmarkedet
såsom atypisk vikararbejde, deltid og 
hjemmearbejde, uden at disse typer dog er 
reguleret lovgivningsmæssigt. Disse typer 
bør ikke medføre, at den sociale sikkerhed 
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reduceres for de pågældende.

Or. de

Ændringsforslag 123
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til afgørelse
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Den åbne koordinationsmetode skal 
forbedres for at sikre, at retningslinjerne 
for beskæftigelsespolitik gennemføres i 
medlemsstaterne, da dens effekt i 
medlemsstaterne er for lille.

Or. lt

Begrundelse

Som følge af de ujævne fremskridt, der er sket i forbindelse med gennemførelsen af 
Lissabonstrategien i de forskellige EU-lande, opstår der stadig større tvivl om nyttigheden af 
den åbne koordinationsmetode. Den skal derfor forbedres, så den har større effekt på 
gennemførelsen af de fastsatte mål.

Ændringsforslag 124
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Europa 2020-strategien er baseret på 
et mindre sæt integrerede retningslinjer, 
der erstatter de tidligere 24 retningslinjer, 
og omhandler beskæftigelse og 
overordnede økonomiske politikker på 
sammenhængende vis. Retningslinjerne for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 

(15) Europa 2020-strategien er baseret på 
et mindre sæt integrerede retningslinjer, 
der erstatter de tidligere 24 retningslinjer, 
og omhandler beskæftigelse, konsolidering 
af social samhørighed og overordnede 
økonomiske politikker på 
sammenhængende vis. Retningslinjerne for 
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der er vedlagt som bilag til denne 
afgørelse, hænger nøje sammen med 
retningslinjerne for medlemsstaternes og 
Unionens økonomiske politikker, der er 
vedlagt som bilag til Rådets henstilling 
[…] af […]. Sammen udgør de "De 
integrerede retningslinjer for Europa 
2020".

medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedlagt som bilag til denne 
afgørelse, hænger nøje sammen med 
retningslinjerne for medlemsstaternes og 
Unionens økonomiske politikker, der er 
vedlagt som bilag til Rådets henstilling 
[…] af […]. Sammen udgør de "De 
integrerede retningslinjer for Europa 
2020".

Or. el

Ændringsforslag 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Europa 2020-strategien er baseret på 
et mindre sæt integrerede retningslinjer, 
der erstatter de tidligere 24 retningslinjer, 
og omhandler beskæftigelse og 
overordnede økonomiske politikker på 
sammenhængende vis. Retningslinjerne for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedlagt som bilag til denne 
afgørelse, hænger nøje sammen med 
retningslinjerne for medlemsstaternes og 
Unionens økonomiske politikker, der er 
vedlagt som bilag til Rådets henstilling 
[…] af […]. Sammen udgør de "De 
integrerede retningslinjer for Europa 
2020".

(15) Europa 2020-strategien er baseret på 
et sæt integrerede retningslinjer, der 
erstatter de tidligere 24 retningslinjer, og 
omhandler beskæftigelse og overordnede 
økonomiske politikker på 
sammenhængende vis. Retningslinjerne for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
der er vedlagt som bilag til denne 
afgørelse, hænger nøje sammen med 
retningslinjerne for medlemsstaternes og 
Unionens økonomiske politikker, der er 
vedlagt som bilag til Rådets henstilling 
[…] af […]. Sammen udgør de "De 
integrerede retningslinjer for Europa 
2020".

Or. de
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Ændringsforslag 126
Franz Obermayr

Forslag til afgørelse
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) I denne sammenhæng bør midlerne 
fra Den Europæiske Socialfond fuldt ud 
anvendes til at styrke beskæftigelsesevnen 
ved hjælp af foranstaltninger til udvikling 
af de personlige evner og til opfyldning af 
kvalitetskrav i fremtidsorienterede job. 
For at fremme den erhvervsmæssige 
mobilitet er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne forbedrer viljen til 
mobilitet gennem incitamenter, navnlig 
gennem foranstaltninger til optimering af 
den offentlige transport for personer 
mellem byområder.

Or. de

Ændringsforslag 127
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Disse nye integrerede retningslinjer 
afspejler konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De giver præcis 
vejledning til medlemsstaterne om 
fastsættelse af deres nationale 
reformprogrammer og gennemførelse af 
reformer under hensyntagen til den 
indbyrdes afhængighed og i 
overensstemmelse med stabilitets- og 
vækstpagten. Disse retningslinjer vil danne 
grundlag for alle landespecifikke 
henstillinger, som Rådet måtte rette til 
medlemsstaterne. De vil også danne 
udgangspunkt for udarbejdelsen af den 

(16) Disse nye integrerede retningslinjer 
afspejler konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De giver præcis 
vejledning til medlemsstaterne om 
fastsættelse af deres nationale 
reformprogrammer og gennemførelse af 
reformer under hensyntagen til den 
indbyrdes afhængighed og i 
overensstemmelse med stabilitets- og 
vækstpagten. Ifølge disse retningslinjer 
skal der udarbejdes årlige nationale 
rapporter, som skal behandles og vurderes 
sammen med de foranstaltninger, der 
tager sigte på en sanering af de offentlige 
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fælles rapport om beskæftigelsen, som 
Rådet og Kommissionen fremlægger for 
Det Europæiske Råd en gang om året.

budgetter, hvorved man fastlægger de 
nødvendige forbindelser mellem 
opnåelsen af Europa 2020-strategiens 
målsætninger og kravene i 
stabilitetspagten. Disse retningslinjer vil 
danne grundlag for alle landespecifikke 
meddelelser, som Rådet retter til 
medlemsstaterne, med indvirkning på 
strukturfondsbevillingerne. De vil også 
danne udgangspunkt for udarbejdelsen af 
den fælles rapport om beskæftigelsen, som 
Rådet og Kommissionen fremlægger for 
Det Europæiske Råd en gang om året.

Or. it

Ændringsforslag 128
Konstantinos Poupakis

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Disse nye integrerede retningslinjer 
afspejler konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De giver præcis 
vejledning til medlemsstaterne om 
fastsættelse af deres nationale 
reformprogrammer og gennemførelse af 
reformer under hensyntagen til den 
indbyrdes afhængighed og i 
overensstemmelse med stabilitets- og 
vækstpagten. Disse retningslinjer vil danne 
grundlag for alle landespecifikke 
henstillinger, som Rådet måtte rette til 
medlemsstaterne. De vil også danne 
udgangspunkt for udarbejdelsen af den 
fælles rapport om beskæftigelsen, som 
Rådet og Kommissionen fremlægger for 
Det Europæiske Råd en gang om året.

(16) Disse nye integrerede retningslinjer 
afspejler konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De giver præcis 
vejledning til medlemsstaterne om 
fastsættelse af deres nationale 
reformprogrammer og gennemførelse af 
reformer under hensyntagen til den 
indbyrdes afhængighed og i 
overensstemmelse med stabilitets- og 
vækstpagten. Disse retningslinjer vil danne 
grundlag for alle landespecifikke 
henstillinger, som Rådet måtte rette til 
medlemsstaterne under hensyntagen til de 
enkelte medlemsstaters forskellige 
udgangspunkter. De vil også danne 
udgangspunkt for udarbejdelsen af den 
fælles rapport om beskæftigelsen, som 
Rådet og Kommissionen fremlægger for 
Det Europæiske Råd en gang om året.

Or. el
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Ændringsforslag 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Disse nye integrerede retningslinjer 
afspejler konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De giver præcis 
vejledning til medlemsstaterne om 
fastsættelse af deres nationale 
reformprogrammer og gennemførelse af 
reformer under hensyntagen til den 
indbyrdes afhængighed og i 
overensstemmelse med stabilitets- og 
vækstpagten. Disse retningslinjer vil danne 
grundlag for alle landespecifikke 
henstillinger, som Rådet måtte rette til 
medlemsstaterne. De vil også danne 
udgangspunkt for udarbejdelsen af den 
fælles rapport om beskæftigelsen, som 
Rådet og Kommissionen fremlægger for 
Det Europæiske Råd en gang om året.

(16) Disse nye integrerede retningslinjer 
afspejler konklusionerne fra Det 
Europæiske Råd. De giver præcis 
vejledning til medlemsstaterne om 
fastsættelse af deres nationale 
reformprogrammer og gennemførelse af 
reformer under hensyntagen til den 
indbyrdes afhængighed. Disse 
retningslinjer vil danne grundlag for alle 
landespecifikke henstillinger, som Rådet 
måtte rette til medlemsstaterne. De vil også 
danne udgangspunkt for udarbejdelsen af 
den fælles rapport om beskæftigelsen, som 
Rådet og Kommissionen fremlægger for 
Det Europæiske Råd en gang om året.

Or. de

Ændringsforslag 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) I mellemtiden vurderes de trufne 
foranstaltninger og resultaterne heraf på 
videnskabelig vis, og der gennemføres en 
kritisk evaluering heraf.

Or. de
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Ændringsforslag 131
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne i bilaget tages i 
betragtning i medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, som der 
rapporteres om i de nationale 
reformprogrammer. Medlemsstaterne skal 
udarbejde reformprogrammer, der er i 
overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i "De integrerede retningslinjer for 
Europa 2020".

Retningslinjerne i bilaget betragtes som 
vigtige i medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker og de nationale 
reformprogrammer. Den 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
indvirkning af reformprogrammerne, der 
er i overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i disse retningslinjer, skal overvåges 
nøje. Medlemsstaterne skal, når de 
rapporterer om gennemførelsen af 
retningslinjerne i bilaget, følge den 
struktur, der fastlagt på europæisk plan, 
med henblik på at sikre 
gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af 
foranstaltningerne og af de opnåede 
resultater.

Or. it

Ændringsforslag 132
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til afgørelse
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinjerne i bilaget tages i 
betragtning i medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, som der 
rapporteres om i de nationale 
reformprogrammer. Medlemsstaterne skal 
udarbejde reformprogrammer, der er i 
overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i "De integrerede retningslinjer for 
Europa 2020".

Retningslinjerne i bilaget gennemføres i 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, 
som der rapporteres om i de nationale 
reformprogrammer. Medlemsstaterne skal 
udarbejde reformprogrammer, der er i 
overensstemmelse med de mål, der er 
fastsat i "De integrerede retningslinjer for 
Europa 2020".
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Or. it

Ændringsforslag 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 
udformningen og gennemførelsen af 
deres nationale reformprogrammer, der 
tager hensyn til retningslinjerne i bilaget, 
en effektiv forvaltning af 
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker. Aktører, herunder på regionalt 
og lokalt niveau, samt dem, der påvirkes 
af de forskellige aspekter af EU 2020, 
parlamentariske organer og 
arbejdsmarkedets parter inddrages nøje i 
hele processen med udformningen og 
gennemførelsen af disse programmer.
EU's overordnede mål, som er fastsat i 
bilaget, suppleres af passende delmål og 
indikatorer, herunder output- og 
resultatindikatorer, samt af nationale mål, 
indikatorer og resultattavler. 
Medlemsstaterne tager hensyn til disse 
mål og indikatorer samt retningslinjerne 
og alle landespecifikke henstillinger, som 
Rådet retter til medlemsstaterne.
Medlemsstaterne overvåger nøje de 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser af reformer, der 
gennemføres under respektive nationale 
reformprogrammer.
Når medlemsstaterne rapporterer om 
anvendelsen af retningslinjerne i bilaget, 
følger de den struktur, der vedtages på 
EU-plan, og medtager de samme 
elementer med henblik på at sikre 
klarhed, gennemsigtighed og 
sammenlignelighed mellem
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medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 
udformningen og gennemførelsen af 
deres nationale reformprogrammer, der 
tager hensyn til retningslinjerne i bilaget, 
en effektiv forvaltning af 
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker. Aktører, herunder på regionalt 
og lokalt niveau, parlamentariske organer 
og arbejdsmarkedets parter inddrages 
nøje i hele processen med udformningen 
og gennemførelsen af disse programmer 
samt i definitionen af mål og indikatorer.
EU's overordnede mål, som er fastsat i 
bilaget, suppleres af passende delmål og 
indikatorer, herunder output- og 
resultatindikatorer, samt af nationale mål, 
indikatorer og resultattavler. 
Medlemsstaterne tager hensyn til disse 
mål og indikatorer samt retningslinjerne 
og alle landespecifikke henstillinger, som 
Rådet retter til medlemsstaterne.
Medlemsstaterne overvåger nøje de 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser af reformer, der 
gennemføres under respektive nationale 
reformprogrammer.
Når medlemsstaterne rapporterer om 
anvendelsen af retningslinjerne i bilaget, 
følger de den struktur, der vedtages på 
EU-plan, og medtager de samme 
elementer med henblik på at sikre 
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klarhed, gennemsigtighed og 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaterne.
Nationale handlingsplaner skal eksplicit 
omfatte de nationalt fastsatte mål, der 
bidrager til EU's overordnede mål i 
henhold til de nationale muligheder. 
Medlemsstater skal investere i aktiv 
overvågning og detaljerede statistikker. 
For virkelig at kunne skabe resultater og 
øge effekten af 
beskæftigelsesretningslinjerne og de 
nationale reformplaner skal 
medlemsstaterne mærke konsekvenser af 
ikkeoverholdelse.

Or. en

Ændringsforslag 135
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremlægger årlige 
statusrapporter for Europa-Parlamentet 
og Rådet for at kontrollere og evaluere, 
hvorvidt EU's overordnede mål er 
overholdt af medlemsstaterne som fastlagt 
i bilaget.
Kommissionen udarbejder 
konsekvensundersøgelser i forbindelse 
med midtvejsevalueringen (for perioden 
2010-2014 samt efter 2014), herunder en 
sammenlignende resultatanalyse, med 
henblik på at vurdere, hvorvidt EU's 
overordnede mål er overholdt.
Kommissionen indleder 
overtrædelsesprocedurer mod 
medlemsstater for ikkeoverholdelse.

Or. en



PE442.935v02-00 76/218 AM\820832DA.doc

DA

Begrundelse

Kommissionen skal tilbage i centrum af systemet til overvågning af medlemsstaternes 
anvendelse af EU's overordnede mål. "En permanent decentraliseret dialog" på alle niveauer 
mellem Kommissionen og medlemsstaterne er den bedste måde at sikre, at disse overordnede 
mål for EU finder anvendelse. Det er rimeligt at skelne mellem to faser for perioden 2010-
2014 og efter 2014. I lyset af den konkrete situation i EU vil det kræve 3-4 års forberedende 
arbejde at opnå gradvist tilsagn fra medlemsstater, Parlamentet og samfundet samt at bevilge 
kontinuerlig finansiering til denne proces.

Ændringsforslag 136
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 
udformningen og gennemførelsen af 
deres nationale reformprogrammer, der 
tager hensyn til retningslinjerne i bilaget, 
en effektiv forvaltning af 
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker. Aktører, herunder på regionalt 
og lokalt niveau, parlamentariske organer 
og arbejdsmarkedets parter inddrages 
nøje i hele processen med udformningen, 
gennemførelsen, overvågningen og 
evalueringen af disse programmer.
EU's overordnede mål, som er fastsat i 
bilaget, suppleres af passende delmål og 
indikatorer, herunder output- og 
resultatindikatorer, samt af nationale mål, 
indikatorer og resultattavler. 
Medlemsstaterne tager hensyn til disse 
mål og indikatorer samt retningslinjerne 
og alle landespecifikke henstillinger, som 
Rådet retter til medlemsstaterne.
Medlemsstaterne overvåger nøje de 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser af reformer, der 
gennemførers under respektive nationale 
reformprogrammer.
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Når medlemsstaterne rapporterer om 
anvendelsen af retningslinjerne i bilaget, 
følger de den struktur, der vedtages på 
EU-plan, og medtager de samme 
elementer med henblik på at sikre 
klarhed, gennemsigtighed og 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje - 7 (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje: Ligestilling mellem 
mænd og kvinder
Medlemsstaterne øger gennem 
specifikke mål for ligestilling mellem 
mænd og kvinder, integration af 
ligestillingsaspektet og specifikke 
politiske tiltag den kvindelige 
beskæftigelsesfrekvens, der fuldt ud 
respekterer kvinders rettigheder og 
fjerner lønforskellen mellem mænd og 
kvinder inden for beskæftigelses- og 
arbejdsløshedsfrekvensen. 
Medlemsstaterne stræber mod at opnå 
en beskæftigelsesfrekvens på 75 % for 
kvinder og mænd (baseret på 
fuldtidsækvivalenter) inden 2020, 
blandt andet gennem følgende:
- mere offentlig og privat investering, 
offentlige ydelser af højere kvalitet 
samt støtte til familier og 
enkeltpersoner
- sikring af tilgængelige, 
overkommelige, fleksible 
tjenesteydelser af høj kvalitet, især 
adgang til børnepasningsfaciliteter, 
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ved at stræbe mod varetagelse af 50 % 
af den nødvendige pasning af børn fra 
0-3 år og 100 % af pasningen af børn 
fra 3-6 år samt øget adgang til pleje af 
andre plejekrævende personer, især 
ældre
- varetagelse af problemer med usikre 
arbejdsforhold, da størstedelen af dem, 
der påvirkes af dette, er kvinder
- mere og bedre anvendelse af 
færdigheder hos kvinder, der tilhører 
minoriteter eller indvandrergrupper
- anerkendelse af retten til passende 
beskyttelse, for så vidt angår social 
sikkerhed og beskyttelse af deres 
arbejde for medhjælpende ægtefæller 
og livsledsagere, der for størstedelens 
vedkommende er kvinder, som 
medvirker inden for håndværk, 
handel, landbrug, fiskeri og små 
familieejede virksomheder
- forbedring af arbejdsforholdene og 
vurderingen af arbejdet i sektorer, 
hvor flest kvinder er repræsenteret 
(dvs. pleje og husarbejde, visse 
servicebrancher)
Medlemsstaterne skal øge deres 
indsats for en fuldstændig anvendelse 
af princippet og lige løn for lige 
arbejde samt stræbe efter at reducere 
lønforskellen mellem kvinder og 
mænd til 0-5 % inden 2020. Disse mål 
understøttes af det af Kommissionen 
reviderede direktiv 75/117/EØ, som er 
et lovforslag, der er mere effektivt end 
den eksisterende lovgivning, og som 
omfatter foranstaltninger i tilfælde af 
overtrædelser af retten til ligeløn og 
for at sikre, at disse er afskrækkende 
og overensstemmende (eksempelvis 
højere sanktioner for gentagne 
overtrædelser).

Or. en
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Ændringsforslag 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere 
strukturel arbejdsløshed 

Retningslinje 7: Skabe flere og bedre jobs, 
reducere strukturel arbejdsløshed og øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen

Or. en

Ændringsforslag 139
Georges Bach

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere 
strukturel arbejdsløshed 

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen med det 
langsigtede mål om fuld beskæftigelse

Or. de

Ændringsforslag 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere 
strukturel arbejdsløshed 

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsintegrationen og reducere 
arbejdsløshed 

Or. en
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Ændringsforslag 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der er 
anstændige arbejdsforhold, mens 
beskæftigelsesfrekvensen øges. Endvidere 
fastsætter medlemsstaterne deres 
nationale mål således, at andelen af 
mænd og kvinder i aldersgruppen 20-24 
år, der er under uddannelse eller i 
arbejde, øges til 90 %. Der sikres 
arbejdsmarkedsdeltagelse for alle 
mennesker, særlig for visse ugunstigt 
stillede grupper på arbejdsmarkedet, 
såsom unge mennesker, handicappede og 
mennesker med indvandrerbaggrund.
Medlemsstaterne skal inden 2014 øge 
beskæftigelsesfrekvensen med 10 % med 
særlig fokus på visse grupper: 
- unge mennesker mellem 15 og 25 år
- ældre arbejdere mellem 50 og 64 år
- kvinder
- ufaglærte
- mennesker med handicap
- mennesker med indvandrerbaggrund
Andelen af mennesker, der er 
langtidsledige, reduceres med 10 %.

Or. en
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Ændringsforslag 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at løse problemet med vedvarende 
arbejdsløshed i EU samt for at afhjælpe 
fattigdom er det af afgørende betydning at 
forbedre arbejdsmarkedsintegrationen og 
fremme skabelsen af arbejdspladser i hele 
Europa.
Medlemsstaterne og EU skal rette deres 
jobskabelsesindsats mod følgende 
områder:
- støtte til virksomheders og arbejderes 
overgang fra sektorer med nedgang i 
antallet af arbejdspladser til 
arbejdspladser i sektor, hvor der skabes 
nye og bæredygtige arbejdspladser
- etablering af en støttende infrastruktur 
for nye områder af økonomien, der har 
potentiale til at skabe bæredygtige jobs
- investering i uddannelses, innovation og 
forskning, især for små og mellemstore 
virksomheder som arbejdsmarkedets 
drivkraft
- styrkelse af potentialet for 
arbejdspladser inden for serviceområder 
af generel interesse ved at skabe 
forbindelse mellem målsætningen om 
skabelse af arbejdspladser og det positive, 
aktive inklusionsaspekt
- tilpasning af offentlig investering i 
retning mod bæredygtigt arbejde af høj 
kvalitet 
For at forbedre 
arbejdsmarkedsintegrationen skal 
medlemsstaterne og EU fokusere på at 
forbedre adgangen hertil for folk uden for 
arbejdsmarkedet og samtidig forbedre 
arbejdsforholdene, især for mennesker 
med jobs af dårlig kvalitet, og tilpasse 



PE442.935v02-00 82/218 AM\820832DA.doc

DA

disse arbejdspladser til behovene for en 
alsidig og aldrende arbejdsstyrke.

Or. en

Ændringsforslag 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle politikker og foranstaltninger, der 
træffes inden for rammerne af 
beskæftigelsesretningslinjerne skal 
fremme lighed for kvinder og mænd og 
omfatte ligestillingsaspektet. Dette 
inkluderer politikker om positiv 
særbehandling, der er rettet mod at 
forbedre kvinders rettigheder og lighed 
mellem mænd og kvinder. Systemer til 
socialsikring revideres med henblik på at 
afskaffe elementer, der skaber uligheder 
mellem og kvinder, og der skal sikres 
bedre arbejdsforhold i sektorer, hvor 
kvinder arbejder, mængden af ufrivilligt 
deltidsarbejde skal reduceres og lighed 
mellem mænd og kvinder under 
uddannelse skal sikres. Inden for disse 
rammer fastsætter EU en målsætning om 
at reducere lønforskellen for mænd og 
kvinder til 0-5 % inden 2020. Endvidere 
fastsætter EU mål for tilvejebringelse af 
flere tilgængelige, overkommelige og 
fleksible plejetjenester af høj kvalitet for 
alle især adgang til 
børnepasningsfaciliteter, ved at stræbe 
mod varetagelse af 70 % af den 
nødvendige pasning af børn fra 0-3 år og 
100 % af pasningen af børn fra 3-6 år, og 
EU indfører i løbet af EU 2020-
strategiens løbetid specifikke mål for pleje 
af andre plejekrævende personer, 
herunder ældre, på baggrund af en 
igangværende vurdering af det faktiske og 
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potentielle behov for pleje.

Or. xm

Ændringsforslag 144
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale mål med henblik på at øge 
beskæftigelsesfrekvensen til 75 % for 
kvinder og mænd senest i 2020, bl.a. ved 
øget deltagelse af unge, ældre 
arbejdstagere, ufaglærte og handikappede 
og bedre integration af lovlige 
indvandrere. Endvidere fastsætter 
medlemsstaterne deres nationale mål 
således, at andelen af kvinder og mænd 
mellem 15 og 24 år, der er under 
uddannelse eller i beskæftigelse, øges til 
mindst 90 %.

Or. en

Ændringsforslag 145
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale mål med henblik på at øge 
beskæftigelsesfrekvensen til 75 % for 
kvinder og mænd i aldersgruppen 20-64 
år senest i 2020, bl.a. ved øget deltagelse 
af ufaglærte, unge, ældre arbejdstagere, 
handikappede minoriteter, især 
Romaerne, og bedre integration af lovlige 
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indvandrere. Endvidere fastsætter 
medlemsstaterne deres nationale mål 
således, at andelen af kvinder og mænd 
mellem 20 og 24 år, der er under 
uddannelse eller i beskæftigelse, øges til 
90 %.

Or. en

Ændringsforslag 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. - 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal øge 
erhvervsfrekvensen gennem en politik, der 
fremmer aktiv aldring, ligestilling mellem 
kønnene og ligeløn og 
arbejdsmarkedsintegration af unge, 
handicappede, indvandrere og andre 
sårbare grupper. Medlemsstaterne skal 
effektivt gennemføre lovgivning om 
ikkeforskelsbehandling for at skabe et 
mere integrerende arbejdsmarked og i 
praksis skabe en mere alsidig 
arbejdsstyrke. For at øge kvinders adgang 
til kvalitetsarbejde skal der etableres 
politikker for balancen mellem arbejde og 
privatliv med udbydelse af økonomisk 
overkommelig pleje, ret til deltidsarbejde, 
fleksible arbejdstider og arbejdssteder. 
Medlemsstater skal ligeledes fremme en 
ligelig fordeling af ubetalt pleje mellem 
mænd og kvinder samt øge deltidsarbejde 
blandt mænd, især for at fastholde 
højtuddannede kvinder inden for det 
videnskabelige og tekniske område. 
Medlemsstaterne skal også fjerne 
forhindringer for nye arbejdstageres 
adgang til arbejdsmarkedet, støtte 
selvstændig erhvervsvirksomhed og 
jobskabelses inden for områder, der 
omfatter grøn beskæftigelse og pleje samt 
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fremme social innovation.

Or. en

Ændringsforslag 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer 
i forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Tidligere empiriske undersøgelser 
vedrørende EU-arbejdsmarkederne har 
vist, at beskæftigelsesfleksibilitet har de 
mest omfattende negative konsekvenser 
for beskæftigelsesevnen, fordi fleksible 
arbejdskontrakter (beskæftigelse uden for 
en social forsikring, vikararbejde, 
tidsbegrænsede arbejdsforhold, 
projektarbejde osv.) er forbundet med 
lavere social sikring og lavere indkomst, 
men også med manglende muligheder for 
videreuddannelse, jobmæssig udvikling og 
livslang læring, og at en meget fleksibel 
beskæftigelse øger usikkerheden.
Medlemsstaterne bør integrere og 
anvende konceptet "GODT ARBEJDE", 
idet Den Europæiske Socialfond udnyttes 
fuldt ud med henblik på at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og ufrivillig aktivitet, 
ulighed mellem mænd og kvinder, mens 
den strukturelle arbejdsløshed 
nedbringes. Konceptet "GODT 
ARBEJDE" fokuserer stærkt på at 
fremme kvalitet i arbejde, forbedret social 
sikring og social integration, idet 
eksisterende rettigheder for arbejdstagere 
styrkes, og der indføres nye rettigheder, 
idet sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen fremmes, der sikres en
bedre social risikostyring, og der skabes 
en forenelighed mellem arbejdsliv og livet 
uden for arbejdspladsen. Medlemsstaterne 
bør træffe stærke foranstaltninger for at 
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styrke sikkerhed ved at udfase usikker 
beskæftigelse og de atypiske 
kontraktforhold, der er forbundet med 
sådanne usikre former for beskæftigelse, 
med henblik på at begrænse og nedbringe 
atypiske beskæftigelsesformer. Misbrug 
heraf bør straffes. Medlemsstater skal 
derfor indføre en kombination af sikre og 
pålidelige arbejdskontrakter, aktive og 
inklusive arbejdsmarkedspolitikker, 
effektiv livslang læring, politikker til støtte 
for retten til selvvalgt mobilitet for 
arbejdstagere samt effektive sociale 
sikringssystemer af høj kvalitet for at 
sikre erhvervsmæssig overgang ledsaget 
af klare rettigheder for arbejdsløse til 
passende støtte og målrettede 
foranstaltninger for at finde beskæftigelse 
eller uddannelse af høj kvalitet og 
opgradere deres færdigheder og 
kompetencer.

Or. xm

Ændringsforslag 148
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 

For at opnå dette mål skal 
medlemsstaterne fremme vækst, der 
skaber nye anstændige arbejdspladser 
gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik 
samt øge økonomiens innovative 
potentiale, især for små og mellemstore 
virksomhed (SMV'er). For at sikre de 
skabte arbejdspladsers bæredygtighed 
ydes der støtte til virksomheder, der 
investerer i fremtidsorienterede 
teknologier, videnskab og forskning. 
SMV'er sikrer jobvækst og fortjener 
særlig støtte. For at forbedre kvinder og 
unges adgang til arbejdsmarkedet skal der 
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kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer 
i forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

skabes vilkår for barnepasningsfaciliteter, 
der gør det muligt for alle børn i 
førskolealderen at blive passet uden for 
hjemmet. Der skal fastsætte specifikke 
mål for barnepasningsfaciliteter med 
henblik på at lette kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet.

Alle unge mennesker sikres et job eller en 
videreuddannelse senest seks måneder 
efter endt skolegang i tæt samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter. Regeringerne
skal sikre, at unge op til 25 år, der har 
været arbejdsløse i fire måneder, tilbydes 
enten arbejde eller uddannelse.
Langtidsledige skal modtage tilbud om 
beskæftigelsesforanstaltninger, hvortil der 
skal fastsættes kvantitative mål for at 
styrke forebyggende 
arbejdsmarkedspolitikker. Alle arbejdsløse 
voksne skal tilbydes et job, en 
praktikplads, videreuddannelse eller 
andre beskæftigelsesforanstaltninger 
senest 12 måneder efter påbegyndt 
ledighed. 25 % af alle langtidsledige i 
2014 skal derfor deltage i en aktiv 
arbejdsmarkedsforanstaltning i form af 
videregående undervisning, uddannelse 
og/eller beskæftigelsesmæssig 
omfordeling.
Medlemsstaterne skal derfor sikre
arbejdsskift ledsaget af klare rettigheder og 
forpligtelser for arbejdsløse til aktivt at 
søge arbejde.

Or. en
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Ændringsforslag 149
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal fremme vækst og 
dermed skabe nye bæredygtige jobs af høj 
kvalitet, øge økonomiens innovative 
potentiale, især ved at anerkende 
betydningen af de små og mellemstore 
virksomheder (SMV'er) og selvstændige 
erhvervsdrivende samt stræbe efter at 
reducere de administrative byrder og 
unødvendigt bureaukrati. Der skal træffes 
foranstaltninger til at øge ældre og 
handicappedes deltagelse på 
arbejdsmarkedet samt til effektiv at 
afhjælpe forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet som følge af alder, 
handicap, køn, race, seksuel orientering, 
religion eller tro, hvilket er i 
overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning. Medlemsstaterne skal integrere 
de flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, mindske 
fattigdom, social udelukkelse og ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 
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Or. en

Ændringsforslag 150
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde.

Medlemsstaterne skal integrere og anvende 
begrebet "GODT ARBEJDE" og udnytte 
støtten fra Den Europæiske Socialfond til 
at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og 
bekæmpe segmentering og ufrivillig 
inaktivitet, ulighed mellem kønnene, 
samtidig med at den strukturelle 
arbejdsløshed nedbringes. Konceptet 
"GODT ARBEJDE" fokuserer stærkt på 
at fremme kvalitet i arbejde, forbedret 
social sikring og social integration, idet 
eksisterende rettigheder for arbejdstagere 
styrkes, og der indføres nye rettigheder, 
idet sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen fremmes, der sikres en 
bedre social risikostyring, og der skabes 
en forenelighed mellem arbejdsliv og livet 
uden for arbejdspladsen.
Foranstaltninger til fremme af sikkerhed 
ved at udfase usikre ansættelsesforhold og 
atypiske kontraktordninger i forbindelse 
med sådanne usikre former for 
beskæftigelse bør iværksættes af 
medlemsstaterne med henblik på at 
begrænse og reducere atypiske former for 
beskæftigelsesforhold, hvor misbrug heraf 
bør straffes. Medlemsstaterne skal derfor 
indføre en kombination af sikre og 
troværdige, aktive og integrerende 
arbejdsmarkedspolitikker, effektiv livslang 
læring, politikker til støtte af 
arbejdstagernes frivilligt valgte mobilitet 
og effektive sociale sikringssystemer af høj 
kvalitet i forbindelse med arbejdsskift 
ledsaget af den arbejdsløses klare 
rettigheder til passende ydelser og 
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skræddersyede foranstaltninger til at 
finde beskæftigelse eller uddannelse af 
høj kvalitet eller opgradering af 
vedkommendes færdigheder og 
kompetencer, hvis nødvendigt. 

Or. en

Ændringsforslag 151
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, idet de 
sørger for specifikke former for oplæring 
i overgangen fra job til job, nye former for 
supplerende social sikring, ydelse af 
tjenester, som er væsentlige for balancen, 
effektiv livslang læring, politikker til 
fremme af arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer, 
der tager højde for diskontinuiteten i 
arbejdet, navnlig hos unge og kvinder, i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Or. it
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Ændringsforslag 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Mens Kommissionen skal revidere 
flexicuritystrategien med henblik på at 
sætte sikkerhed i forbindelse med jobskifte 
øverst på dagsordenen, skal
medlemsstaterne integrere de reviderede 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering ved at tilbyde passende 
sikkerhed til alle arbejdstagere, der er 
ansat under alle former for kontrakter. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. Det skal 
understreges, at fleksibilitet uden social 
sikring og adgang til livslang læring ikke 
er en bæredygtig metode til at øge 
beskæftigelsen. Medlemsstaterne skal 
derfor indføre en kombination af fleksible 
og troværdige, aktive og inklusive 
arbejdsmarkedspolitikker, effektiv livslang 
læring for alle medarbejdere, politikker til 
fremme af arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer, 
der er tilgængelige for alle medarbejdere,
i forbindelse med arbejdsskift med henblik 
på at bidrage til fremskridt til stabil og 
juridisk sikker beskæftigelse. 
Efteruddannelse skal anerkendes som en 
integreret del af alles arbejdsliv og som 
enhver medarbejders ret.

Or. en
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Ændringsforslag 153
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og jobsikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
For at opnå dette skal reglerne for 
opnåelse af støtte fra Den Europæiske 
Socialfond undersøges og om muligt 
forenkles. Medlemsstaterne skal derfor i 
samarbejde med de to parter i industrien
indføre en kombination af fleksible og 
troværdige, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, effektiv livslang 
læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet, mindre 
bureaukrati for selvstændige 
erhvervsdrivende og hensigtsmæssige 
sociale sikringssystemer, hvor der tages 
hensyn til grænseoverskridende arbejde 
for at fremme arbejdsskift ledsaget af klare 
rettigheder og forpligtelser for arbejdsløse 
til aktivt at søge arbejde. 

Or. nl
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Ændringsforslag 154
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond, der fuldt ud sikrer 
arbejdstagernes rettigheder og sundhed,
til at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og 
bekæmpe segmentering og inaktivitet, 
ulighed mellem kønnene, samtidig med at 
den strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet, der tager hensyn 
til arbejdstagernes familieforhold, og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Or. el

Ændringsforslag 155
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
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arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker og måder 
at tilrettelægge arbejdet på inden for 
rammerne af nogle kontraktformer, der 
sikrer alle arbejdstagere, uanset deres 
juridiske status, en række væsentlige 
rettigheder, effektiv livslang læring, 
politikker til fremme af arbejdstagernes 
mobilitet og hensigtsmæssige sociale 
sikringssystemer i forbindelse med 
arbejdsskift ledsaget af klare rettigheder og 
forpligtelser for arbejdsløse til aktivt at 
søge arbejde. 

Or. it

Ændringsforslag 156
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 



AM\820832DA.doc 95/218 PE442.935v02-00

DA

og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og mobiliteten 
inden for EU's medlemsstater samt
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Or. fr

Ændringsforslag 157
Evelyn Regner

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder. Medlemsstaterne bør 
sikre funktionsdygtige tjenesteydelser fra 
arbejdsformidlingernes side.
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Or. de

Ændringsforslag 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed og usikkerheden 
på arbejdsmarkedet nedbringes ved at 
etablere passende sikkerhed under alle 
former for beskæftigelse. Foranstaltninger 
til fremme af fleksibilitet og sikkerhed skal 
være både afbalancerede og gensidigt 
forstærkende. Medlemsstaterne skal derfor 
indføre en kombination af fleksible og 
troværdige, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, effektiv livslang 
læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. Det 
sociale partnerskab er et afgørende 
element i den europæiske model, og det er 
derfor nødvendigt med en afbalanceret 
medbestemmelse. Den sociale dialog skal 
styrkes.

Or. en
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Ændringsforslag 159
Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 
Medlemsstaterne skal iværksætte særlige 
foranstaltninger, der sikrer, at unge opnår 
beskæftigelse i reelle og faste 
ansættelsesforhold.

Or. da

Ændringsforslag 160
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de Medlemsstaterne skal integrere de 
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flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
på afbalanceret vis og udnytte støtte fra 
Den Europæiske Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes, især 
arbejdsløsheden blandt unge. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både afbalancerede 
og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal uden hensyntagen 
til de demokratiske udfordringer indføre 
en kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Or. en

Ændringsforslag 161
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det Europæiske 
Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
på arbejdsmarkedet er af afgørende 
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afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

betydning. Medlemsstaterne skal derfor 
indføre en kombination af fleksible og 
troværdige, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, effektiv livslang 
læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer i 
forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

Or. en

Ændringsforslag 162
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer 
i forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde.

For at opnå dette mål skal 
medlemsstaterne fremme vækst, der 
forbedrer beskæftigelsen og dermed 
skaber nye arbejdspladser, samt øge 
økonomiens innovative potentiale, især 
for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), samt befri industrien for 
administrative og ikketoldmæssige 
barrierer. For at lette kvinder og unges 
adgang til arbejdsmarkedet skal der 
skabes vilkår for barnepasningsfaciliteter, 
der gør det muligt for alle børn i 
førskolealderen at få adgang til 
pasningsfaciliteter uden for hjemmet, og 
alle unge mennesker skal tilbydes et job 
eller et praktik eller efteruddannelse 
senest fire måneder efter endt skolegang i 
tæt samarbejde med arbejdsmarkedets 
parter.

Or. en
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Ændringsforslag 163
Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer 
i forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

For at opnå dette mål skal
medlemsstaterne fremme vækst og dermed 
skabe nye arbejdspladser samt øge 
økonomiens innovative potentiale, især 
for små og mellemstore virksomheder 
(SMV'er), samt befri industrien for 
administrative og ikketoldmæssige 
barrierer og udvikle administrative og 
støttende instrumenter, der tager hensyn 
til virksomhedernes pluralisme, så alle 
former for virksomheder har lige vilkår, 
for så vidt angår konkurrence og 
markedsføring.

Or. es

Ændringsforslag 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskæftigelsescentre skal udbyde 
undervisning og mentorprogrammer, især 
inden for informations- og 
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kommunikationsteknologi, samt adgang 
til højhastighedsinternet til jobsøgende for 
at lette jobsøgningen mest muligt.

Or. en

Ændringsforslag 165
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at forbedre kvinder og unges adgang 
til arbejdsmarkedet skal der skabes vilkår 
for barnepasningsfaciliteter ved at 
bestræbe sig på at sikre 50 % af den 
nødvendige pasning for børn i 
aldersgruppen 0-3 år og 100 % for børn i 
aldersgruppen 3-6 år.

Or. en

Ændringsforslag 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør også gennemføre og 
respektere de grundlæggende principper 
om ligebehandling og forbud mod 
diskrimination såvel som principperne i 
de europæiske socialdirektiver, herunder 
dem, der stammer fra en rammeaftale 
mellem europæiske arbejdsmarkedsparter.

Or. en
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Ændringsforslag 167
Lívia Járóka

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter fremme
beskæftigelsen gennem 
aktiveringsforanstaltninger, særligt for 
lavtuddannede og mennesker med behov 
for særlig beskyttelse og/eller støtte såsom 
romaerne, gennem rådgivningstjenester 
og uddannelse og efteruddannelse 
tilpasset arbejdsmarkedets behov. I denne 
sammenhæng skal den sociale økonomi 
støttes. Endvidere skal medlemsstaterne 
med passende programmer øge 
beskæftigelsesmulighederne for lovlige 
indvandrere og romaerne blandt andre 
dårligt stillede grupper. Der er også behov 
for fortsatte bestræbelser og innovative 
programmer for at genintegrere 
handikappede og medlemmer af etniske 
minoriteter på arbejdsmarkedet, herunder 
gennem job med løntilskud.
Endvidere skal medlemsstaterne fjerne de 
hindringer, der gør det sværere for 
personer at komme ind på 
arbejdsmarkedet første gang, støtte 
skabelsen af job, fremme social 
innovation og øge kvaliteten og 
effektiviteten af 
arbejdsformidlingstjenester, herunder 
offentlige beskæftigelsestjenester. Særligt 
bør arbejdstidsregler være mere fleksible 
for at tillade en arbejdsproces, der er i 
overensstemmelse med kravene om 
forenelighed mellem familie og arbejde og 
tillader en mere fleksibel overgang fra 
arbejdsliv til pensionering.
Eksterne og interne flexicurity-strategier 
til at øge fleksibiliteten for at være i stand 
til at reagere mere effektivt på 
produktionscyklusser bør anvendes bedre 
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gennem aktiv arbejdsmarkedspolitik 
passende sociale sikkerhedssystemer, så 
det at skifte job ikke fører til 
uforholdsmæssigt store økonomiske 
omkostninger. Denne bør ledsages af et 
klart engagement i aktivt at støtte 
jobsøgning. Nye former for 
arbejdsorganisering, såsom atypisk 
midlertidigt arbejde, deltidsarbejde, 
distancearbejde og hjemmearbejde bruges 
oftere og oftere uden at være under 
juridisk kontrol. De må ikke føre til en 
begrænsning af de individuelle og 
kollektive rettigheder for og den sociale 
beskyttelse af de involverede personer.

Or. en

Ændringsforslag 168
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter øge 
beskæftigelsen gennem 
aktiveringsforanstaltninger, særligt for 
lavtuddannede og mennesker med behov 
for særlig beskyttelse og/eller støtte såsom 
romaerne, gennem rådgivningstjenester 
og uddannelse og efteruddannelse 
tilpasset arbejdsmarkedets behov. I denne 
sammenhæng bør den sociale økonomi 
støttes. Endvidere skal medlemsstaterne 
med passende programmer øge 
beskæftigelsesmulighederne for lovlige 
indvandrere. Der er også behov for 
fortsatte bestræbelser og innovative 
programmer for at genintegrere 
handikappede og medlemmer af etniske 
minoriteter på arbejdsmarkedet, herunder 
gennem job med løntilskud.
Endvidere skal medlemsstaterne fjerne de 
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hindringer, der gør det sværere for 
personer at komme ind på 
arbejdsmarkedet første gang, støtte 
skabelsen af job, fremme social 
innovation og øge kvaliteten og 
effektiviteten af 
arbejdsformidlingstjenester, herunder 
offentlige beskæftigelsestjenester. Særligt 
bør arbejdstidsregler være mere fleksible 
for at tillade en arbejdsproces, der er i 
overensstemmelse med kravene om 
forenelighed mellem familie og arbejde og 
tillader en mere fleksibel overgang fra 
arbejdsliv til pensionering.

Eksterne og interne flexicurity-strategier 
til at øge fleksibiliteten for at være i stand 
til at reagere mere effektivt på 
produktionscyklusser bør anvendes bedre 
gennem aktiv arbejdsmarkedspolitik 
passende sociale sikkerhedssystemer, så 
det at skifte job ikke fører til 
uforholdsmæssigt store økonomiske 
omkostninger. Disse bør ledsages af et 
klart engagement i aktivt at støtte 
jobsøgning. Nye former for 
arbejdsorganisering, såsom atypisk 
midlertidigt arbejde, deltidsarbejde, 
distancearbejde og hjemmearbejde bruges 
oftere og oftere uden at være under 
juridisk kontrol. De må ikke føre til en 
begrænsning af de individuelle og 
kollektive rettigheder for og den sociale 
beskyttelse af de involverede personer.

Or. en
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Ændringsforslag 169
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 øge beskæftigelsen 
gennem aktiveringsforanstaltninger, 
særligt for lavtuddannede, gennem 
rådgivningstjenester, gennem uddannelse 
og efteruddannelse tilpasset 
arbejdsmarkedets behov og gennem job 
med løntilskud til handikappede og 
personer med behov for særlig beskyttelse. 
Endvidere skal medlemsstaterne med 
passende programmer øge 
beskæftigelsesmulighederne for 
minoriteter, særligt romaerne og lovlige 
indvandrere. Der er også behov for 
innovative programmer for at 
genintegrere handikappede på 
arbejdsmarkedet. Endvidere skal 
medlemsstaterne fjerne de hindringer, der 
gør det sværere for personer at komme 
ind på arbejdsmarkedet første gang, støtte 
skabelsen af job, fremme social 
innovation og øge kvaliteten og 
effektiviteten af 
arbejdsformidlingstjenester, herunder 
offentlige beskæftigelsestjenester. Særligt 
bør arbejdstidsregler være mere fleksible 
for at tillade en arbejdsproces, der er i 
overensstemmelse med kravene om 
forenelighed mellem familie og arbejde og 
tillader en mere fleksibel overgang fra 
arbejdsliv til pensionering. Flexicurity-
strategier til at øge fleksibiliteten for at 
være i stand til at reagere mere effektivt 
på produktionscyklusser bør beskyttes 
bedre gennem aktiv arbejdsmarkedspolitik 
passende sociale sikkerhedssystemer, så 
det at skifte job ikke fører til 
uforholdsmæssigt store økonomiske 
omkostninger. Denne bør ledsages af et 
klart engagement i aktivt at støtte 
jobsøgning. Nye former for 
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arbejdsorganisering, såsom atypisk 
midlertidigt arbejde, deltidsarbejde, 
distancearbejde og hjemmearbejde bruges 
oftere og oftere uden at være under 
juridisk kontrol. De må ikke føre til en 
begrænsning af den sociale beskyttelse af 
de involverede personer. Det skal sikres, 
at nye former for beskæftigelse ikke 
skabes på bekostning af normale 
(fuldtids-, faste) stillinger.

Or. en

Ændringsforslag 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 udnytte den sociale 
dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
forskelsbehandling af kvinder, 
indvandrere, ældre og personer med 
handicap, underbeskæftigelse og sort 
arbejde. Sort arbejde bør bekæmpes ved 
hjælp af skatteforanstaltninger for 
personer med lav indkomst og for 
håndværksydelser samt gennem mere 
omfattende kontroller foretaget af 
arbejdstilsynet og sociale 
sikringsinstitutioner. Mobilitet skal 
belønnes gennem arbejds- og 
skattemæssige samt sociale 
foranstaltninger. Jobkvalitet og 
beskæftigelsesvilkår skal takles ved at 
bekæmpe lave lønninger og sikre social
sikkerhed inklusive forebyggelse af 
fattigdomsrisici, også for arbejdstagere 
med usikre og andre former for atypiske 
kontrakter og selvstændige. 
Medlemsstaterne bør aftale en EU-
mindstesats for lønninger (enten 
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lovgivningsmæssigt eller
overenskomstmæssigt på nationalt, 
regionalt og brancheniveau), der sikrer en 
udbetaling på mindst 60 % af de 
pågældende (nationale, branchespecifikke 
osv.) medianlønninger, og endvidere 
udarbejde en tidsplan for overholdelse af 
denne bestemmelse i alle medlemsstater.
Arbejdsformidlingstjenesterne skal på 
effektiv vis styrkes og være åbne for alle, 
herunder for unge og navnlig for 
arbejdstagere, der trues af arbejdsløshed, 
og tilbyde passende foranstaltninger 
inden for rammerne af en aktiv, inklusiv
arbejdsmarkedspolitik med 
individualiserede tjenester, der tager sigte 
på de personer, der befinder sig længst væk 
fra arbejdsmarkedet.

Or. de

Ændringsforslag 171
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 

Medlemsstaterne skal fremme den sociale 
dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. De 
skal også udtænke fleksible 
arrangementer, der gør det muligt for 
firmaer i økonomiske vanskeligheder at 
lave midlertidige ændringer i deres 
medarbejderes kontrakter med det formal 
at opretholde deres job. Mobilitet skal 
belønnes, herunder med skattemæssige 
eller sociale tilskyndelser. Jobkvalitet og 
beskæftigelsesvilkår skal takles ved at 
sikre, at de ansatte kan udføre deres 
pligter i et miljø, der ikke truer deres 
sundhed, ved at bekæmpe lave lønninger 
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arbejdsmarkedet. 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, så arbejdsgivere og 
arbejdstagere kender deres rettigheder,
med individualiserede tjenester, der tager 
sigte på de personer, der befinder sig 
længst væk fra arbejdsmarkedet. 

Or. fr

Ændringsforslag 172
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 forsøge at øge 
beskæftigelsen gennem positive 
foranstaltninger, særligt for 
lavtuddannede, gennem 
rådgivningstjenester, individualiseret 
støtte og "pathway"-tilgange, gennem 
uddannelse og efteruddannelse tilpasset 
den enkeltes og arbejdsmarkedets behov. 
Lovgivning mod diskrimination på 
arbejdet skal gennemføres effektivt i 
overensstemmelse med EU-lovgivning. 
Der er også behov for innovative 
programmer som hjælp til at genintegrere 
handikappede og ældre på 
arbejdsmarkedet. Endvidere skal 
medlemsstaterne fjerne de hindringer, der 
gør det sværere for personer at komme 
ind på arbejdsmarkedet første gang, støtte 
skabelsen af bæredygtige kvalitetsjob, 
fremme social innovation og øge 
kvaliteten og effektiviteten af 
arbejdsformidlingstjenester, herunder 
offentlige beskæftigelsestjenester.
Jobkvalitet og beskæftigelsesvilkår skal 
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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, 
ældre, lovlige indvandrere og etniske 
minoriteter, handikappede og for 
arbejdstagere, der trues af arbejdsløshed, 
med individualiserede tjenester, der tager 
sigte på de personer, der befinder sig 
længst væk fra arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 173
Evelyn Regner

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. En 
kønsspecifik segmentering af
arbejdsmarkedet bør navnlig bekæmpes, 
idet der træffes særlige foranstaltninger 
mod kvinders dominans i dårligtbetalte 
arbejdsforhold, og kvindernes muligheder 
for lederpositioner styrkes. 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 
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arbejdsmarkedet. 

Or. de

Ændringsforslag 174
Vilija Blinkevičiūtė

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. For at 
sikre arbejdstagernes grundlæggende 
rettigheder og sociale sikring og for at 
undgå, at de udnyttes på arbejdsmarkedet, 
skal arbejdstagere ansættes lovligt på 
baggrund af en arbejdskontrakt og i 
overensstemmelse med alle lovmæssige
standarder i henhold til lovgivningen. 
Medlemsstaterne skal sikre, at et
gennemsigtigt arbejdsmarked bliver en 
realitet i hele EU. 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. lt

Begrundelse

Ulovligt arbejde og arbejde, der ikke overholder kravene i lovgivningen, er allerede alt for 
udbredt i EU. Vandrende arbejdstagere er en særlig risiko på grund af utilstrækkelige 
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sprogfærdigheder og manglende kendskab til lovgivningen. Dette betyder, at arbejdstagernes 
rettigheder krænkes, og at medlemsstaterne taber budgetindtægter, samtidig med at 
socialpolitikmulighederne svækkes.

Ændringsforslag 175
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse
med det formål at reducere fænomenet 
med dårligt betalt arbejde og social 
udstødelse, underbeskæftigelse og sort 
arbejde. Mobilitet skal belønnes. 
Jobkvalitet og beskæftigelsesvilkår skal 
takles ved at bekæmpe lave lønninger, 
fremme uddannelse og sikre rettigheder 
og 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. it

Ændringsforslag 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme den sociale Medlemsstaterne skal fremme den sociale 



PE442.935v02-00 112/218 AM\820832DA.doc

DA

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. 

dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse 
samt underbeskæftigelse. Der skal også 
gøres bestræbelser på at forhindre ulovlig 
ansættelse. 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, især for unge og for 
arbejdstagere, der trues af arbejdsløshed, 
samt personer med begrænsede 
kvalifikationer, med individualiserede 
tjenester, der tager sigte på de personer, der 
befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet.

Or. pl

Ændringsforslag 177
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 

Medlemsstaterne skal fremme den sociale 
dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. 
Regulerede former for fleksibelt arbejde, 
herunder midlertidigt arbejde, skal 
fremmes, da de spiller en vigtig rolle for 
øget beskæftigelse og jobskabelse.
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 
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befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. 

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. nl

Ændringsforslag 178
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde ved 
hjælp af effektive foranstaltninger til at 
overvåge og gennemføre 
arbejdstagerrettigheder. 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. el
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Ændringsforslag 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 styrke 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 forbedret 
og nødvendig social sikkerhed og 
arbejdstagerrettigheder, 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. 

Anstændigt arbejde som et ledende 
princip skal styre såvel jobskabelse som 
arbejdsmarkedsintegration.

Or. en

Ændringsforslag 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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. 

Medlemsstaterne skal fremme den sociale 
dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. 
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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. 

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. Tidsubegrænsede 
stillinger skal fortsat være reglen, og 
arbejdsmarkedslove skal fremme faste 
stillinger.

Or. en

Ændringsforslag 181
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. 
Mobilitet skal gøres nemmere og belønnes. 
Jobkvalitet og beskæftigelsesvilkår skal 
takles ved at bekæmpe lave lønninger og 
reducere antallet af arbejdende fattige 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. 
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Or. en

Ændringsforslag 182
Milan Cabrnoch

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 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 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. en

Ændringsforslag 183
Siiri Oviir

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det er af største vigtighed at skabe job af 
høj kvalitet, som der også er brug for på 
lang sigt, og som har stor værditilvækst. 
Det er derfor afgørende, at uddannelses-
og beskæftigelsespolitik støtter ændringer 
i den økonomiske struktur. Som regel 
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bliver job, der går tabt under den 
økonomiske krise, ikke genskabt i samme 
antal i samme sektorer som før. Derfor 
må uddannelsessystemet reagere fleksibelt 
på arbejdsmarkedets behov, der følger 
med en ny økonomisk struktur. 
Beskæftigelsespolitikken skal sikre, at 
arbejdstagere så let som muligt kan skifte 
mellem forskellige sektorer i økonomien 
og mellem forskellige tilstande på 
arbejdsmarkedet. Det er derfor mere 
nødvendigt nu end tidligere at tage 
udgangspunkt i langsigtede mål og 
fokusere mere på koordinerede 
foranstaltninger i virksomheds-, 
uddannelses- og beskæftigelsespolitik.

Or. et

Ændringsforslag 184
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne må tage i betragtning, at 
efterspørgslen efter arbejdskraft skal øges 
gennem en makroøkonomisk politik for 
bæredygtig vækst såvel som gennem 
innovation og regionalpolitik for at styrke 
investeringer og jobskabelse. Der skal 
skabes flere job for at udvikle en 
grønnere, mere intelligent, anstændig og 
mere inkluderende økonomi.
Arbejdsmarkedets parter skal gives en 
mere fremtrædende rolle med at 
identificere aktuelle muligheder for 
arbejdsmarkedet samt øge produktiviteten 
og arbejdets kvalitet.
Endvidere skal medlemsstaterne øge 
beskæftigelsen gennem 
aktiveringsforanstaltninger, især for 
etniske minoriteter, herunder romaerne.
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Medlemsstaterne skal øge 
erhvervsfrekvensen gennem en politik, der 
fremmer ligestilling mellem kønnene og 
ligeløn, samt stræbe efter at reducere 
lønforskellen mellem kvinder og mænd til 
0-5 % inden 2020.
Medlemsstaterne skal udvikle passende 
programmer for at støtte familier med 
enlige forældre med fokus på børnenes 
forhold.
Medlemsstaterne skal sikre, at unge op til 
25 år, der har været arbejdsløse i tre 
måneder, tilbydes enten arbejde eller 
uddannelse.
Skattemæssige tilskyndelser, krav om 
beskæftigelse af unge i offentlige 
kontrakter og en 
ungdomsbeskæftigelsespagt mellem 
regeringer og arbejdsmarkedets parter 
skal sikre unge større adgang til 
arbejdsmarkedet.
Medlemsstaterne skal tage kraftige midler 
i brug for at modvirke til den sorte og grå 
økonomi med "ureguleret" arbejdskraft, 
som har flere negative virkninger på EU's 
arbejdsmarked, frem for blot at støtte 
foranstaltninger, der sigter mod at 
beskytte deres interne arbejdskraft. 
Medlemsstaterne skal vurdere 
virkningerne af en beslutning, der fører til 
en fuldstændig åbning af arbejdsmarkedet 
for alle EU-borgere.
Nationale og europæiske 
mikrokreditinstitutioner skal have 
specifikke programmer rettet mod unge og 
kvinder, der tilbyder en minimumsindtægt 
det første år efter opstart af forretning for 
at gøre iværksætteri til en reel mulighed.
Beskæftigelsescentre skal tilbyde 
individualiserede kurser samt adgang til 
højhastighedsinternet til jobsøgende for at 
lette jobsøgningen mest muligt.
Antallet af fattige arbejdere skal mindskes 
ved at sikre en minimumsløn fastsat ved 
lov eller gennem kollektive forhandlinger 
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og ligebehandling med hensyn til social 
beskyttelse.
Medlemsstaterne skal tage i betragtning, 
at princippet om, at balancen mellem 
arbejde og privatliv skal forbedres, om 
nødvendigt ved at stramme de juridiske 
standarder for at øge beskyttelsen mod 
usikre arbejdsforhold.
Medlemsstaterne skal begrænse mængden 
af sort arbejde gennem et harmoniseret 
system af incitamenter, skatteforhøjelser 
og bøder.

Arbejdsløshedsforsikringssystemer skal 
udvikles i retning af 
beskæftigelsesforsikringssystemer ved at 
sikre job, omskoling eller socialt gavnlige 
aktiviteter til alle arbejdsløse. Enhver, der 
bliver arbejdsløs, skal tilbydes en ny start 
inden for en rimelig periode. For unge 
skal denne periode være kort, højst fire 
måneder, og for mere erfarne højst 12 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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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.

Or. en

Ændringsforslag 186
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at fremme en miljømæssigt og socialt 
bæredygtig udvikling og øge
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, skal medlemsstaterne 
tilpasse skatte- og overførselssystemerne 
og øge den offentlige sektors mulighed for 
at give den nødvendige støtte. 
Medlemsstaterne skal øge 
beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremme begrebet "GODT 
ARBEJDE", ligestilling mellem kønnene 
og lige løn for lige arbejde eller arbejde af 
samme værdi og integration på 
arbejdsmarkedet af unge, handikappede, 
indvandrere og andre sårbare grupper. I 
den henseende er en europæisk 
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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.

ungdomsgaranti, som sikrer alle unge i 
EU retten til at få tilbudt et passende, 
velbetalt job i overensstemmelse med 
deres kvalifikationer og færdigheder, en 
læreplads, videreuddannelse eller 
kombineret arbejde og uddannelse, 
umiddelbart efter at de er blevet 
arbejdsløse, nødvendig. Politikker, der 
sikrer balance mellem arbejde og privatliv 
med økonomisk overkommelige 
pasningsordninger og nye former for 
arbejdsorganisation, skal indrettes på en 
reduktion af arbejdstiden uden 
lønnedgang og således øge 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig blandt 
unge, ældre arbejdstagere og kvinder, bl.a. 
for at fastholde højt uddannede kvinder på 
det videnskabelige og tekniske område. 
Endvidere skal en politik for balance i 
arbejdslivet styrke overgangssikkerheden 
på grundlag af god jobbeskyttelse ved at 
forbedre sociale rettigheder og social 
beskyttelse med henblik på at forhindre 
indkomstrisici og sikre mulighed for 
opretholdelse og erhvervelse af 
pensionsrettigheder, sundhedsforsikring 
osv. under beskæftigelsesovergangen og 
også under orlovsperioder (f.eks. pleje af 
personer med behov herfor, yderligere 
erhvervsuddannelse og uddannelse, 
sabbatperioder osv.). Medlemsstaterne 
skal også fremme foreningen af arbejdsliv 
og ikkearbejdsliv gennem en klar 
reduktion af den gennemsnitlige 
arbejdstid såvel som en klar nedsættelse 
af den ugentlige lovfæstede maksimale 
arbejdstid og en streng begrænsning af 
overtid. Medlemsstaterne skal også fjerne 
hindringer for nyuddannedes adgang til 
arbejdsmarkedet, støtte selvstændige 
erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og sociale 
tjenester af høj værdi, – og fremme social 
innovation. Adgang til arbejdsmarkedet 
for unge og nytilkomne skal muliggøres 
gennem en effektiv begrænsning af 
arbejdslivet.
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Or. en

Ændringsforslag 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at fremme en miljømæssigt og socialt 
bæredygtig udvikling og øge 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne tilpasse
skatte- og overførselssystemerne og øge 
den offentlige sektors mulighed for at give 
den nødvendige støtte. Medlemsstaterne 
skal øge beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremmer et godt 
arbejdskoncept, ligestilling mellem 
kønnene og ligeløn for lige arbejde eller 
arbejde af samme værdi og integration på 
arbejdsmarkedet af unge, handikappede, 
lovlige indvandrere og andre sårbare 
grupper. I denne henseende er en 
europæisk ungdomsgaranti nødvendig for 
at sikre alle unge i EU retten til at få 
tilbudt et passende, vellønnet job, som 
svarer til deres kvalifikationer og 
færdigheder, en læreplads, 
videreuddannelse eller kombineret 
arbejde og uddannelse, så snart de er 
blevet arbejdsløse. Politikker, der sikrer 
balance mellem arbejde og privatliv med 
økonomisk overkommelige 
pasningsordninger og nye former for 
arbejdsorganisation, skal indrettes på en 
nedsættelse af arbejdstiden uden tab af 
løn og således øge 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig blandt 
unge, ældre arbejdstagere og kvinder, bl.a. 
for at fastholde højt uddannede kvinder på 
det videnskabelige og tekniske område. 
Desuden bør politikker, der sikrer balance 



AM\820832DA.doc 123/218 PE442.935v02-00

DA

mellem arbejde og privatliv, styrke 
overgangssikkerhed baseret på god 
jobbeskyttelse ved at forbedre sociale 
rettigheder og social beskyttelse for at 
forhindre indkomstrisici og sikre 
opretholdelse og erhvervelse af 
pensionsrettigheder og 
sundhedsforsikring etc. under overgange 
til beskæftigelse og ligeledes i 
orlovsperioder (f.eks. ved pleje af 
personer, der ikke kan klare sig selv, 
videreuddannelse, sabbatår etc.). 
Medlemsstaterne skal også fremme 
balancen mellem arbejde og privatliv 
gennem en klar reducering af den 
gennemsnitlige ugentlige arbejdstid tillige 
med en klar nedsættelse af den ugentlige 
lovbestemte maksimale arbejdstid og en 
stærk begrænsning af overarbejdstimer. 
Medlemsstaterne bør også fjerne 
hindringer for nyuddannedes adgang til 
arbejdsmarkedet, støtte selvstændige 
erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og i 
særdeleshed værdifuld socialforsorg og 
fremme social innovation. Adgang til 
arbejdsmarkedet for unge mennesker og 
nyankomne bør muliggøres ved effektivt 
at begrænse langtidsledigheden.

Or. en

Ændringsforslag 188
Evelyn Regner

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
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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.

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 af høj kvalitet 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 bør træffe 
foranstaltninger for at fremme fædrenes 
deltagelse i børnepasningen. 
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. Der bør jævnligt udarbejdes 
rapporter om kvinders og mænds 
indkomstsituation.

Or. de

Ændringsforslag 189
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skattesystemerne, idet de mindsker 
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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.

skattetrykket på arbejdet og gennemfører
målrettede politikker for at tackle de 
demografiske udfordringer, både i form af 
en kraftig støtte til social reproduktion og 
i form af indvandrernes integration på 
arbejdsmarkedet, så erhvervsfrekvensen 
bliver større med det formål at sikre 
finansieringen af passende og 
bæredygtige sociale sikringssystemer og 
en tilgængelig offentlig sektor af høj 
kvalitet. 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.

Or. it

Ændringsforslag 190
Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 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 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 bør
ydermere sætte skub i både individuelle og 
kollektive former for selvstændig 
virksomhed gennem socialøkonomiske 
virksomheder. Der bør gives støtte til 
socialøkonomiske virksomheder som en 
vigtig kilde til jobskabelse, da de er 
mindre afhængige af konjunkturerne og 
ofte yder tjenester, som er 
arbejdskraftintensive og socialt nyttige.

Or. es

Ændringsforslag 191
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
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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.

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. Ligeledes bør 
opmærksomheden især rettes mod 
distancearbejde ved at tilskynde 
medlemsstaterne til at gennemføre sociale 
og skattemæssige foranstaltninger, som 
muliggør udvikling af denne form for 
aktivitet. 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.

Or. fr

Ændringsforslag 192
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
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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.

offentlige sektors mulighed for at give den 
nødvendige støtte. Medlemsstaterne skal 
øge beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremmer ligestilling mellem 
kønnene og ligeløn og integration på 
arbejdsmarkedet af unge, handikappede, 
lovlige indvandrere og andre sårbare 
grupper tillige med grupper, som er 
placeret langt væk fra økonomiske 
befolkningscentre, gennem brugen af nye 
teknologier. Politikker, der sikrer balance 
mellem arbejde og privatliv med 
økonomisk overkommelige 
pasningsordninger, sociale ydelser 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 og forskelsbehandling i 
denne henseende, støtte selvstændige 
erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og på 
plejeområdet – og fremme social 
innovation. 

Or. el

Ændringsforslag 193
Tadeusz Cymański

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
offentlige sektors mulighed for at give den 

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
offentlige sektors mulighed for at give den 
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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.

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 samt fremme social 
innovation.

Or. pl

Ændringsforslag 194
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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 i den øverste ledelse og 
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. 

Or. nl

Ændringsforslag 195
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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. Ved at forbedre 
arbejdsmarkedets funktion bør 
medlemsstaterne aktivt involvere 
arbejdsmarkedets parter i udarbejdelsen 
af nationale politikker og fuldt ud 
respektere deres rettigheder – i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis for at indgå og 
håndhæve kollektive aftaler.

Or. en

Ændringsforslag 196
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
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, 
ikkediskrimination og ligeløn og 
integration på arbejdsmarkedet af unge, 
ældre, handikappede, lovlige indvandrere 
og andre sårbare grupper. Politikker, der 
sikrer balance mellem arbejde og privatliv 
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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 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, anerkende og 
støtte selvstændige erhvervsdrivende og 
jobskabelse, bl.a. inden for grøn 
beskæftigelse og på plejeområdet – og 
fremme social innovation.

Or. en

Ændringsforslag 197
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
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, 
kvinder op til 45, etniske minoriteter, 
herunder romaer, 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 
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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.

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.

Or. en

Ændringsforslag 198
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
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, omsorgspersoner, 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 
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selvstændige erhvervsdrivende og 
jobskabelse, bl.a. inden for grøn 
beskæftigelse og på plejeområdet – og 
fremme social innovation.

arbejdsmarkedet, støtte selvstændige 
erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og på 
plejeområdet – og fremme social 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 199
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

I denne forbindelse bør midlerne fra Den 
Europæiske Socialfond i fuldt omfang 
anvendes til at øge
beskæftigelsesegnetheden og kvalitet i 
arbejdet gennem foranstaltninger til 
udvikling af personlige kvalifikationer og 
opfyldelse af kvalitetskrav inden for 
fremtidsorienterede erhverv. For at 
fremme arbejdstagernes mobilitet er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne forbedrer 
villigheden til mobilitet gennem 
incitamenter.
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Or. en

Ændringsforslag 200
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

 I denne forbindelse bør midlerne fra Den 
Europæiske Socialfond i fuldt omfang 
anvendes til at øge arbejdsstyrkens 
beskæftigelsesegnethed og
tilpasningsevne. For at fremme 
arbejdstagernes mobilitet er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne forbedrer 
villigheden til mobilitet gennem 
incitamenter.

Or. en
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Ændringsforslag 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opnå fuld beskæftigelse og løse de 
problemer, som ufaglærte arbejdstagere 
oplever på et vanskeligt arbejdsmarked, 
bør medlemsstaterne refokusere de aktive 
arbejdsmarkedspolitikker på 
uddannelse/efteruddannelse og direkte 
jobtilbud og samtidig revidere skatte- og 
overførselssystemerne og den offentlige 
sektors evne til at give den nødvendige 
støtte og tilskyndelse til jobskabelse og 
samtidig sikre økonomisk bæredygtighed. 
Medlemsstaterne skal sikre, at ændringer 
i skatte- og socialsystemet begunstiger 
virksomheder og arbejdskontrakter, som 
er uklare, og sørge for tarifløn i 
forbindelse med kollektive forhandlinger 
og samtidig sikre økonomisk 
bæredygtighed.

Or. en

Ændringsforslag 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gennemførelsen af EU-lovgivningen om 
bekæmpelse af forskelsbehandling og 
balance mellem arbejde og privatliv skal 
forbedres tillige med oplysning og høring 
af arbejdstagere og en bedre 
gennemførelse af europæiske 
samarbejdsudvalg.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne støtter den europæiske 
mikrofinansieringsfacilitet som et 
eksempel på, hvorledes man kombinerer 
økonomiske og sociale foranstaltninger 
for at sætte skub i økonomien og skabe 
vækst i beskæftigelsen.
Nationale og europæiske 
mikrofinansieringsfaciliteter ledsages af 
særlige uddannelses- og mentorordninger 
og ordninger for sociale ydelser, som 
sikrer en mindsteindkomst det første år 
efter at have startet virksomhed, for at 
gøre iværksætterkulturen til en reel 
mulighed.

Or. en

Ændringsforslag 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør ligeledes fremme og 
investere i sociale foranstaltninger af 
almen interesse, herunder 
arbejdsformidling, sundhedsvæsen og 
boligtjenester, som skal finansieres 
tilstrækkeligt.

Or. en
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Ændringsforslag 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 lovlige indvandrere.

De svage vækstudsigter i de kommende år 
sammenkoblet med medlemsstaternes 
beslutning om tidlig budgetkonsolidering 
kunne få katastrofal indflydelse på 
beskæftigelsen i Europa med mulighed 
for tab af op til fem mio. ekstra job. 
Medlemsstaterne bør gennemføre deres 
økonomiske politikker og EU's 2020-
strategi med det formål at opnå et 
beskæftigelsesmål på mellemlang sigt på 
mindst fire millioner netto nye (fornuftige 
og hovedsageligt grønne) job senest i 
2014. Medlemsstaterne bør derfor styrke 
efterspørgselssiden på arbejdsmarkedet og
øge vækstinvesteringerne ved at øge 
indtægtssiden på de europæiske og
nationale budgetter ved hjælp af 
instrumenter som f.eks. euroobligationer 
eller den energiske bekæmpelse af sort 
arbejde og skattesvig.

Or. en

Ændringsforslag 206
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
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, 

EU's overordnede mål, som vil danne 
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, 
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ældre arbejdstagere og lavtuddannede 
arbejdstagere og bedre integration af 
lovlige indvandrere.

ældre arbejdstagere og lavtuddannede 
arbejdstagere, handikappede og bedre 
integration af lovlige indvandrere.

Or. el

Ændringsforslag 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 
lovlige indvandrere.

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 at bringe deltagelsen af unge 
mennesker op på 90 %, ældre arbejdstagere 
og lavtuddannede arbejdstagere og bedre 
integration af lovlige indvandrere.

Or. pl

Ændringsforslag 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 – navnlig ældre 
kvinder – og lavtuddannede arbejdstagere 
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lovlige indvandrere. og bedre integration af indvandrere.

Or. de

Ændringsforslag 209
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 
lovlige indvandrere.

EU's overordnede mål for 
arbejdsmarkedspolitikker, som vil danne 
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 
lovlige indvandrere.

Or. nl

Ændringsforslag 210
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
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 
lovlige indvandrere.

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
sigte mod at bringe 
beskæftigelsesfrekvenserne op på 75 % for 
både kvinder og mænd mellem 20 og 64 år 
senest i 2020, bl.a. ved øget deltagelse af 
unge mennesker, ældre arbejdstagere og 
lavtuddannede arbejdstagere og bedre 
integration af lovlige indvandrere.
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Or. en

Ændringsforslag 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Beskæftigelsesfrekvensen for kvinder 
bør stige til 75 %, hvilket omfatter mindst 
50 % arbejde, som giver økonomisk 
uafhængighed.

Or. en

Ændringsforslag 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Beskæftigelsesfrekvensen for mennesker 
i aldersgruppen 55 til 64 bør sættes op til 
60 %.

Or. en

Ændringsforslag 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4 – afsnit 3 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Unges arbejdsløshedsprocent bør ikke 
overstige den almindelige 
arbejdsløshedsprocent og bør reduceres til 
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10 % senest i 2015.

Or. en

Ændringsforslag 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4 – afsnit 4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- En ungdomsgaranti bør etableres i alle 
medlemsstater, som garanterer et job, en 
uddannelse eller efteruddannelse til alle 
unge under 25 år efter maksimalt fire 
måneders arbejdsløshed.

Or. en

Ændringsforslag 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8: Udvikle en kvalificeret 
arbejdsstyrke, der modsvarer 
arbejdsmarkedets behov, fremme 
jobkvalitet og livslang læring

Retningslinje 8: Forbedring af 
uddannelses- og 
videreuddannelsesniveauet hos 
arbejdstagere og fremme af livslang læring

Or. de
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Ændringsforslag 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8: Udvikle en kvalificeret 
arbejdsstyrke, der modsvarer 
arbejdsmarkedets behov, fremme
jobkvalitet og livslang læring

Retningslinje 8: Udvikle en kvalificeret 
arbejdsstyrke, styrke anstændigt arbejde 
og jobkvalitet og livslang læring

Or. en

Ændringsforslag 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8: Udvikle en kvalificeret 
arbejdsstyrke, der modsvarer 
arbejdsmarkedets behov, fremme 
jobkvalitet og livslang læring

Retningslinje 8: Fremme jobkvalitet og 
livslang læring, udvikle en veluddannet 
arbejdsstyrke

Or. en

Ændringsforslag 218
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale mål med henblik på at 
nedbringe skolefrafaldet til under 10 % 
senest i 2020 og samtidig øge den andel af 
befolkningen mellem 30-34 år, der 
afslutter en videregående uddannelse, til 
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mindst 40 %.

Or. en

Ændringsforslag 219
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

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, fastsætte de 
regler, der gør det muligt for 
medlemsstaternes statsborgere at nyde 
godt af de sociale sikringsordninger i et 
andet mere fleksibelt medlemsland, 
tilskynde til etablering af virksomheder, 
herunder involvering af arbejdstagere, 
ved at forenkle de administrative 
procedurer og tilbyde attraktive skatter og 
sociale sikringsbidrag i 
oprettelsesperioden, tilskynde til en 
kombination af arbejde og pension, 
fremme erhvervelse af tværfaglige 
kompetencer og kreativitet og navnlig 
fokusere deres indsats på at støtte 
lavtuddannede arbejdstagere og øge ældre 
arbejdstageres beskæftigelsesegnethed, om 
nødvendigt ved at yde hjælp til 
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virksomheder eller incitamenter i skatte-
og socialsikringsordninger, samtidig med 
at højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
erfaring styrkes.

Or. fr

Ændringsforslag 220
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

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, idet man integrerer alle 
ressourcer, både Fællesskabets, nationale, 
regionale, offentlige og private, og ved 
hjælp af selektive politikker identificerer 
de sektorer og grupper, der først og 
fremmest skal være genstand for 
indgrebene. Arbejdsmarkedets parter skal, 
ud over at stille de nødvendige ressourcer 
til rådighed, gøre en indsats for at 
regulere innovative former for integration 
mellem arbejdstid og uddannelsestid, med 
særlig vægt på ligestilling mellem 
kønnene og balanceaspekterne. Der skal 
også tages højde for initiativer, der giver 
nye chancer, muligheder for alle voksne til 
at forbedre deres kvalifikationer og 
målrettede indvandrings- og 
integrationspolitikker. Medlemsstaterne 
skal, på baggrund af det europæiske 
EQF-system (European Qualifications 
Framework - den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer), som 
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Kommissionen bør vedtage endeligt uden 
yderligere udskydelser, 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 erfaring 
styrkes.

Or. it

Ændringsforslag 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 

Medlemsstaterne skal fremme et 
omfattende udbud af viden og færdigheder, 
således at arbejdstagere inden for 
rammerne af betingelser for permanente 
omstrukturerings- og 
forandringsprocesser i alle tre sektorer på 
arbejdsmarkedet kan få en fast 
fuldtidsarbejdsplads, der sikrer deres 
eksistens og muliggør deres 
samfundsmæssige og kulturelle 
deltagelse. 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 til 
hver en tid at forbedre deres 
kvalifikationer og målrettede indvandrings-
og integrationspolitikker. Medlemsstaterne 
skal udvikle systemer, der anerkender 
erhvervede kompetencer, fjerne hindringer 
for arbejdstagernes beskæftigelsesmæssige 
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beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
erfaring styrkes.

og geografiske mobilitet, fremme 
erhvervelse af tværfaglige kompetencer og 
kreativitet, navnlig fokusere deres indsats 
på at støtte lavtuddannede arbejdstagere og 
bekæmpe forskelsbehandling i forbindelse 
med adgang til uddannelse og 
videreuddannelse, samtidig med at 
uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
erfaring styrkes.

Or. de

Ændringsforslag 222
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

Medlemsstaterne skal fremme produktivitet 
og beskæftigelsesegnethed gennem et 
passende udbud af viden og færdigheder, 
der er tilpasset den nuværende og 
kommende efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet. Den nødvendige 
forandring til en mere bæredygtig 
økonomi kræver udvikling af 
kompetencer. Medlemsstaterne skal 
derfor tilpasse deres uddannelsessystemer 
med henblik på at sikre, at arbejdsstyrken 
kan tilpasse deres færdigheder til 
arbejdsmarkedets behov for en bæredygtig 
økonomi baseret på kompetencebaserede 
uddannelseskoncepter. 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 
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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 erfaring 
styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 223
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

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 
med den nødvendige koordinering mellem 
uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet 
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 
beskæftigelsesegnetheden for ældre 
arbejdstagere, der har mistet deres job,
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samtidig med at højt uddannede 
arbejdstageres, herunder forskeres, 
uddannelse, kompetencer og erfaring 
styrkes.

Or. el

Ændringsforslag 224
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

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, idet der tages 
hensyn til erhvervede sociale rettigheder, 
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 erfaring 
styrkes. Standardregler for kvalifikationer 
og kompetencer er ønskelige til fremme af 
mobilitet på arbejdsmarkeder inden for 
det europæiske område.
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Or. nl

Ændringsforslag 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

Medlemsstaterne skal fremme produktivitet 
og beskæftigelsesegnethed gennem et 
passende udbud af viden og færdigheder, 
der er tilpasset den nuværende og 
kommende efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet, og give personer, i alle 
faser af deres liv, større og bedre faglige 
kvalifikationer, hvilket er en nødvendig 
betingelse for en reel og bæredygtig 
vækst. 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 
erfaring styrkes.

Or. it
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Ændringsforslag 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

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 og initiativer, der giver 
nye chancer. Medlemsstaterne bør tilbyde 
en "ny chance" til unge mellem 25 og 35, 
som omfatter et obligatorisk tilbud om 
uddannelse og erhvervsuddannelse. 
Desuden skal alle voksne have mulighed 
for 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 
erfaring styrkes.

Or. en
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Ændringsforslag 227
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
erfaring styrkes.

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 og yngre 
arbejdstageres beskæftigelsesegnethed, 
samtidig med at højt uddannede 
arbejdstageres, herunder forskeres, 
uddannelse, kompetencer og erfaring 
styrkes.

Or. en

Ændringsforslag 228
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme En kvalitetspræget grunduddannelse og 
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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 erfaring 
styrkes.

attraktiv erhvervsuddannelse, der er 
tilpasset erhvervslivets krav og kommende 
efterspørgsel på arbejdsmarkedet har høj 
prioritet i medlemsstaterne. De skal 
færdiggøres med muligheder for en ny 
chance og effektive incitamenter til 
livslang læring, hvorved arbejdsmarkedets 
parter opfordres til at give tid og 
økonomisk støtte til erhvervsuddannelse. 
Især medlemsstaterne bør reducere 
frafaldsprocenten til under 10 % og 
fuldføre indvandrings- og 
integrationspolitikker med faciliteter til 
indlæring af sprog og sociale studier. 
Medlemsstaterne skal også udvikle 
systemer, der anerkender erhvervede 
færdigheder og kompetencer.

Or. en

Ændringsforslag 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den geografiske mobilitet og mobiliteten 
på tværs af grænserne, som 
arbejdstagerne ønsker, må ikke føre til en 
forringelse af arbejdsvilkårene og en 
nedsættelse af pensioner og 
arbejdsløshedsunderstøttelse. Geografisk 
mobilitet bør aldrig føre til en forringelse 
af de sociale normer.

Or. en
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Ændringsforslag 230
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektive strategier til livslang læring, der 
er åbne for alle i skoler, virksomheder og 
offentlige myndigheder, bør fremmes, 
herunder passende incitamenter og 
omkostningsdeling med henblik på at øge 
deltagelsen i efter- og videreuddannelse 
gennem hele livet, især for lavtuddannede 
og ældre arbejdstagere.
Medlemsstaterne bør udvikle individuelle 
karriereplaner for at give arbejdssøgende 
mulighed for uddannelse.
En rimelig overgang til grønne job bør 
sikres, som giver mulighed for glat 
overgang til de grønne sektorer ved at 
efteruddanne arbejdstagere med støtte på 
nationalt og regionalt plan.

Alle personaleressourcer, færdigheder og 
viden skal udnyttes ved at give kvinder 
lige muligheder med hensyn til fortsat 
efteruddannelse og livslang læring.

Or. en

Ændringsforslag 231
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen bør indarbejde en niende 
nøglekompetence i forbindelse med miljø, 
klimaændringer og bæredygtig udvikling 
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– som er altafgørende i et vidensamfund –
i rammerne for livslang læring.

Or. en

Ændringsforslag 232
Evelyn Regner

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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 og i denne forbindelse 
forhindre en kønsspecifik segmentering i 
forbindelse med adgangen til job- og 
uddannelsesmuligheder af høj kvalitet. 
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. Der 
bør navnlig skabes værdige 
arbejdspladser med retfærdige lønninger 
og højt sundhedsbeskyttelsesniveau i 
henhold til en afbalanceret 
arbejdsmarkedspolitik. En regelmæssig 
overvågning af politikkerne til 
opkvalificering og opmærksomhed om 
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fremtidige behov skal bidrage til at 
identificere områder, der kan forbedres, og 
øge uddannelsessystemernes muligheder 
for at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. de

Ændringsforslag 233
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 

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 
udbygge fremtidige kvalitetskrav. 
Udviklingen af menneskelige ressourcer, 
opkvalificering og uddannelse skal 
finansieres gennem fælles finansielle 
bidrag fra privatpersoner, arbejdsgivere og 
regeringer. Adgang til kvalitetspræget 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse 
og reintegration af personer, der har 
forladt et uddannelsessted, i 
uddannelsessystemet bør til enhver tid 
være muligt for alle. Medlemsstaterne bør 
afstemme investeringerne i 
uddannelsessystemet, således at målet 
med at øge kvalifikationsniveauet blandt 
den aktive befolkning nås, idet der tages 
hensyn til læring i uformelle og non-
formelle sammenhænge. Derved bør 
reformerne om jobegnethed især møntes 
på at sikre gennem uddannelse eller viden 
på informationsområdet og 
kommunikationsteknologi tilegnelse af 



AM\820832DA.doc 157/218 PE442.935v02-00

DA

uddannelsessystemernes muligheder for 
at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

kernekompetencer, som alle ansatte har 
brug for for at få succes i en videnbaseret 
økonomi. Der bør træffes 
foranstaltninger, der sikrer, at 
uddannelsesmæssig mobilitet af unge 
mennesker og undervisere bliver normen. 
Medlemsstaterne bør forbedre åbenhed og 
relevans med hensyn til systemerne for 
almen uddannelse og 
erhvervsuddannelse, især ved at 
gennemføre nationale 
kvalifikationsrammer, der muliggør 
fleksible læringsmåder, og ved at udvikle 
partnerskaber mellem almene og 
erhvervsmæssige uddannelsesinstitutioner 
og arbejdsmarkedet for at øge andelen af 
akademiske og erhvervsmæssige grader 
på højt niveau betydeligt. 

Or. en

Ændringsforslag 234
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 

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 
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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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

arbejdsmarkedets parter indføre ordninger, 
der hjælper nyuddannede med at finde 
deres første arbejde, om nødvendigt ved 
hjælp af skattemæssige eller sociale 
incitamenter, eller videreuddannelse, 
herunder lærlingeuddannelser, og hurtigt 
griber ind, når unge mennesker bliver 
arbejdsløse, herunder individuel støtte. En 
regelmæssig overvågning af politikkerne til 
opkvalificering og opmærksomhed om 
fremtidige behov skal bidrage til at 
identificere områder, der kan forbedres, og 
øge uddannelsessystemernes muligheder 
for at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler. Medlemsstaterne bør stile efter at 
træffe foranstaltninger til at offentliggøre 
oplysninger om formålet med disse midler 
og vilkårene for anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 

Metoder til ansvarsdeling for fortsat 
udvikling af kvalifikationer mellem stater, 
arbejdsgivere og arbejdstagere skal 
udvikles. 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. Skabelse af 
betingelser, således at kvinder og piger 
går ind i sektorer, hvor kvinder er kraftigt 
underrepræsenterede, og bekæmpelse af 
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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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

stereotyper, som stadig dominerer disse 
erhverv, er særdeles vigtigt for at sikre 
både ligestilling mellem kønnene og 
udbuddet af arbejdskraft. Investeringer i 
udviklingen af menneskelige ressourcer, 
opkvalificering og deltagelse i livslange 
læringsordninger skal fremmes gennem 
fælles finansielle bidrag fra det offentlige, 
privatpersoner og arbejdsgivere. Nationale 
budgetter og EU-budgettet, herunder Den 
Europæiske Socialfond og Den 
Europæiske Globaliseringsfond, bør 
koordineres og målrettes for at forberede 
arbejdsstyrken på en bæredygtig økonomi. 
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 muligheder 
for at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. en

Ændringsforslag 236
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og erhvervslivet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og civilsamfundet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 
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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 muligheder for 
at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

herunder erhvervsuddannelse, forbedre 
uddannelses- og erhvervsvejledningen 
kombineret med systematisk information 
om nye jobmuligheder, fremme 
iværksætteri og være opmærksomme på 
fremtidige kvalifikationskrav. Udviklingen
af menneskelige ressourcer, højere 
kvalifikationer og uddannelse skal 
finansieres gennem fælles finansielle 
bidrag fra privatpersoner, arbejdsgivere og 
det offentlige. I uddannelsessystemet skal 
alle til enhver tid have adgang til generel 
uddannelse og erhvervsuddannelse af høj 
kvalitet samt genintegrering af unge, der 
har forladt skolen før. Medlemsstaterne 
skal tilpasse deres investeringer i 
uddannelsessystemet og forbedre deres 
effektivitet og virkningsfuldhed således, at 
målet om at øge færdighedsniveauet i den 
aktive befolkning opfyldes. På denne 
måde skal reformerne vedrørende 
beskæftigelsesevnen især have til hensigt, 
gennem uddannelse og viden på området 
informations- og 
kommunikationsteknologier (IKT), at 
sikre tilegnelse af de nøglefærdigheder, 
som alle arbejdstagere behøver for at have 
succes i en videnbaseret økonomi. Der 
skal træffes foranstaltninger til at sikre, at 
unges og læreres uddannelsesmæssige 
mobilitet bliver normen. Medlemsstaterne 
skal forbedre de generelle og 
erhvervsmæssige uddannelsessystemers 
åbenhed og relevans, navnlig ved at 
indføre nationale kvalifikationsrammer, 
som giver mulighed for fleksibel 
uddannelse, og ved at udvikle 
partnerskaber mellem generelle og 
erhvervsmæssige uddannelsesinstitutioner 
og arbejdslivet med henblik på at øge 
andelen af akademiske og 
erhvervsmæssige grader på højt niveau 
væsentligt.

Or. en
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Ændringsforslag 237
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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, 
opmuntre til investeringer i innovation, 
hvilket kan skabe job såvel i forsknings-
som udviklingsfasen heraf, 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 af kvalitet, 
som giver de nødvendige sociale ydelser, 
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 muligheder 
for at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. el
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Ændringsforslag 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og erhvervslivet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 
forbedre uddannelses- og 
erhvervsvejledningen kombineret med 
systematisk information om og tilsvarende 
støtteforanstaltninger for nye 
jobmuligheder, fremme 
iværksætterdeltagelse i forbindelse med 
uddannelse og videreuddannelse og være 
opmærksomme på fremtidige 
kvalifikationsbehov. Investeringer i 
personaleplanlægning og -udvikling, 
opkvalificering og deltagelse i livslange 
læringsordninger skal fremmes gennem 
fælles finansielle bidrag fra det offentlige, 
privatpersoner og arbejdsgivere. For at 
støtte unge mennesker med eller uden 
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 muligheder 
for at tilpasse sig fremtidsorienterede 
arbejdsområder. For at opfylde disse mål 
skal medlemsstaterne fuldt ud mobilisere 
EU-midler.

Or. de
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Ændringsforslag 239
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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. Opmuntring til 
kontakt mellem uddannelsesinstitutioner 
og erhvervslivet bør sikre, at 
uddannelsestilbud og arbejdsmarkedskrav 
koordineres bedre med hinanden.
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 
lønnede 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

Or. nl
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Ændringsforslag 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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, som er 
gearet til at opnå faglige kvalifikationer 
og skabe jobmuligheder, 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

Or. pl
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Ændringsforslag 241
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
erhvervslivet og alle interessenter 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 som ældre mennesker og 
navnlig unge, der er arbejdsløse eller under 
uddannelse, skal medlemsstaterne i 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter,
hvis det er relevant, indføre ordninger, der 
hjælper nyuddannede med at finde deres 
første arbejde eller videreuddannelse, 
herunder lærlingeuddannelser og 
ikkeerhvervsmæssige uddannelser for alle 
aldre, 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 muligheder 
for at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. en
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Ændringsforslag 242
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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 
SMV'ers udvikling samt 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 
muligheder for at tilpasse sig 
arbejdsmarkedets behov. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

Or. en
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Ændringsforslag 243
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne bør investere mere i 
trafik-, energi-, telekommunikations- og 
it-infrastrukturer og udnytte Den 
Europæiske Socialfond fuldt ud, hvis 
bestemmelser bør være gennemsigtige, og 
hvis processer bør forenkles med henblik 
på at fremme potentielle brugeres 
deltagelse i EU-finansierede programmer. 
Til dette formål bør medlemsstaterne i 
henhold til en integreret tilgang skabe 
synergier mellem deres 
samhørighedspolitik og andre 
eksisterende sektorpolitikker, fordi 
samhørighed skaber styrke, opfanger 
uudnyttet potentiale, mindsker
strukturelle forskelle mellem lande og 
regioner, fremmer vækst og forbedrer 
EU-regionens konkurrenceevne i en 
globaliseret verden, udligner 
konsekvenserne af den globale 
økonomiske krise og genererer social 
kapital i Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle uddannelsesrelaterede erhverv, også 
børnehaveklasselærere, skal i højere grad 
anerkendes gennem anstændige 
arbejdsforhold, fortsat adgang til 
erhvervsuddannelseskurser og indførelse 
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af kønskvotering.

Or. en

Ændringsforslag 245
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme unge 
menneskers videnskabelige 
forskningsaktiviteter gennem 
forskningslegater og international 
mobilitet inden for de programmer, der er 
finansieret af Den Europæiske 
Socialfond.

Or. en

Ændringsforslag 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at bekæmpe usikkert 
arbejde og arbejde af lav kvalitet, usund 
konkurrence og skatteunddragelse i EU 
skal medlemsstaterne skabe en tilgang på 
tværs af EU til at sikre arbejdskvalitet, 
forbedre forholdene for de mest sårbare 
og bekæmpe social dumping. 
Medlemsstaterne skal desuden - i tæt 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter, 
optrappe deres indsats med hensyn til 
håndhævelse, overvågning, kontrol og 
sanktioner, bæredygtig jobskabelse og en 
strategi for bæredygtige, grønne job.
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Or. en

Ændringsforslag 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at støtte unge mennesker, 
navnlig dem, der ikke er i arbejde, under 
uddannelse eller efteruddannelse, skal 
medlemsstaterne i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter og 
civilsamfundet indføre ordninger til at 
hjælpe nyligt uddannede med at finde et 
første job eller mulighed for yderligere 
uddannelse eller efteruddannelse, 
herunder lærlingeuddannelser, samt gribe 
hurtigt ind, når unge mennesker bliver 
arbejdsløse.

Or. en

Ændringsforslag 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regelmæssig kontrol af resultaterne af 
efteruddannelses- og 
foregribelsespolitikkerne skal bidrage til 
at identificere områder, der skal 
forbedres, og til at øge uddannelses- og 
efteruddannelsessystemernes 
reaktionsevne over for 
arbejdsmarkedsbehovene. EU-midler skal 
mobiliseres fuldt ud af medlemsstaterne 
for at støtte disse mål.
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Or. en

Ændringsforslag 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Effektive strategier til livslang læring, der 
er åbne for alle, i skoler, virksomheder, 
offentlige myndigheder og husholdninger 
i henhold til de på europæisk plan 
indgåede aftaler, skal fremmes, herunder 
passende incitamenter og 
omkostningsdeling med henblik på at øge
deltagelsen i efter- og videreuddannelse 
gennem hele livet, især for lavtuddannede 
og ældre arbejdstagere. Bedre samspil 
mellem uddannelse, efteruddannelse og 
livslang læring er nødvendig på grund af 
den øgede afhængighed af innovation og 
lige muligheder. Dette samspil skal 
finansieres med mindst 7 % af BNP.
Nye erhvervsmæssige behov, 
nøglekompetencer og fremtidige 
færdighedskrav skal imødekommes 
gennem en bedre foregribelse og 
gennemskuelighed af kvalifikationer, 
grænseoverskridende anerkendelse heraf 
og validering af ikkeformel og uformel 
læring. Alle personaleressourcer, 
færdigheder og viden skal udnyttes ved at 
give kvinder lige muligheder med hensyn 
til fortsat efteruddannelse og livslang 
læring. Inden 2014 skal yderligere 15 % 
af alle voksne deltage i livslang læring. 
Arbejdsgiverne skal forpligtes til at 
udbyde og støtte erhvervsuddannelse i 
forbindelse med livslang læring og 
fremme oprettelse af aldersbetingede 
arbejdspladser. Faglig uddannelse skal 
forbedre the beskæftigelsesevnen i 
tilfælde af lukning af en virksomhed.
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I denne forbindelse bør uddannelse være 
gratis.

Or. en

Ændringsforslag 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal forpligte sig til at 
udbygge og koordinere deres nationale 
mål med henblik på at reducere de sociale 
og økonomiske skævheder mellem 
regionerne.

Or. en

Ændringsforslag 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8a: Bæredygtig jobskabelse 
og en strategi for bæredygtige, grønne job
For at opnå en klogere, mere bæredygtig 
og mere rummelig økonomi har EU brug 
for en strategi for grønne job, som skaber 
færdigheder, tilpasning af arbejdspladser 
og ændring af samfundet.
En sådan strategi bør omfatte intelligente 
investeringer for at skabe nye grønne job; 
incitamenter til at omdanne eksisterende 
job til grønne job; investering i 
efteruddannelse og livslang læring for at 
støtte arbejdstagernes udvikling og for at 
give disse mulighed for om nødvendigt at 
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skifte job; en rammeaftale om sikkerhed i 
forbindelse med jobskift, herunder retten 
til efteruddannelse og tilstrækkelig social 
sikkerhed i perioder med jobskift; en 
aftale mellem arbejdsmarkedets parter om 
retten til livslang læring og 
efteruddannelse på arbejdspladsen; samt 
støtte til tilpasningen af færdigheder og 
arbejdspladsorganisation generelt;
Medlemsstaterne og EU skal i deres 
jobskabelsesbestræbelser koncentrere sig 
om at støtte virksomheder og 
arbejdstagere i forbindelse med 
omdannelse af uddøende områder i 
industrien til arbejdspladser i sektorer, 
hvor der skabes nye og bæredygtige job; 
skabe og støtte infrastruktur for nye 
områder af økonomien, der har potentiale 
til oprettelse af bæredygtige job; investere 
i efteruddannelse, innovation og 
forskning, navnlig med SMV'er som 
hoveddrivkræfter på arbejdsmarkedet, 
styrke jobpotentialet i tjenesteydelser af 
almen interesse og samtidig forbinde 
jobskabelsesmålet med de positive 
aspekter af aktiv integration; tilpasse 
offentlige investeringer til bæredygtigt 
kvalitetsarbejde

Or. en

Ændringsforslag 252
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8a: Reform og styrkelse af 
samhørighedspolitikken til støtte for 
beskæftigelsen
Medlemsstaterne forpligter sig til at 
organisere, supplere, koordinere og 
justere deres nationale mål på internt 
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plan og mellem hinanden, således at 
ubalancerne i den økonomiske udvikling 
mellem regionerne mindskes.
Medlemsstaterne er bevidst om, at 
samhørighedspolitikken udgør et effektivt 
instrument, der støtter, men ikke er 
underlagt retningslinjerne, idet den tager 
højde for regionale særpræg og hjælper 
regioner med at overvinde deres sociale 
og økonomiske vanskeligheder samt 
reducerer forskelle. En integreret tilgang, 
forvaltning på flere niveauer og 
partnerskabsprincipper bør udgøre 
kernen i forvaltningen og være 
grundlaget for strategien, mens især det 
regionale og lokale niveau skal spille en 
afgørende rolle med hensyn til at nå ud til 
de utallige økonomiske og sociale aktører, 
der bor og producerer i Unionen, navnlig 
små og mellemstore virksomheder. 
Samhørighedspolitik er derfor ikke blot en 
kilde til stabile finansielle bevillinger, 
men også et stærkt instrument for den 
økonomiske udvikling og således et 
beskæftigelsesinstrument for alle EU's
regioner.

Medlemsstaterne bør investere mere i 
transport, energi, telekommunikation og 
it-infrastruktur og gøre fuldt brug af EU's 
strukturfonde, hvis regler og procedurer 
bør harmoniseres, så midlerne lettere når 
ud til modtagerne, og potentielle 
støttemodtagere tilskyndes til at deltage i 
programmer, som samfinansieres af 
Unionen. For at opnå dette bør 
medlemsstaterne skabe synergier mellem 
deres samhørighedspolitikker og andre 
eksisterende sektorpolitikker i 
overensstemmelse med en integreret 
tilgang, eftersom samhørighed ikke er en 
omkostning, men giver styrke, drager 
nytte af uudnyttet potentiale, mindsker 
strukturelle forskelle mellem lande og 
regioner, øger væksten og forbedrer 
konkurrenceevnen for Unionens regioner 
i en globaliseret verden, opvejer 



PE442.935v02-00 174/218 AM\820832DA.doc

DA

konsekvenserne af den globale 
økonomiske krise og skaber social kapital 
i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 253
Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8a: Reform og styrkelse af 
samhørighedspolitikken til støtte for 
beskæftigelsen
Medlemsstaterne forpligter sig til at 
organisere, supplere, koordinere og 
justere deres nationale mål på internt 
plan og mellem hinanden, således at 
ubalancerne i den økonomiske udvikling 
mellem regionerne mindskes.
Medlemsstaterne er bevidst om, at 
samhørighedspolitikken udgør et effektivt 
instrument, der støtter, men ikke er
underlagt retningslinjerne, idet den tager 
højde for regionale særpræg og hjælper 
regioner med at overvinde deres sociale 
og økonomiske vanskeligheder samt 
reducerer forskelle. En integreret tilgang, 
forvaltning på flere niveauer og 
partnerskabsprincipper bør udgøre 
kernen i forvaltningen og være 
grundlaget for strategien, mens især det 
regionale og lokale niveau skal spille en 
afgørende rolle med hensyn til at nå ud til 
de utallige økonomiske og sociale aktører, 
der bor og producerer i Unionen, navnlig 
små og mellemstore virksomheder. 
Samhørighedspolitik er derfor ikke blot en 
kilde til stabile finansielle bevillinger, 
men også et stærkt instrument for den 
økonomiske udvikling og således et 
beskæftigelsesinstrument for alle EU's 
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regioner.

Medlemsstaterne bør investere mere i 
transport, energi, telekommunikation og 
it-infrastruktur og gøre fuldt brug af EU's 
strukturfonde, hvis regler og procedurer 
bør harmoniseres, så midlerne lettere når 
ud til modtagerne, og potentielle 
støttemodtagere tilskyndes til at deltage i 
programmer, som samfinansieres af 
Unionen. For at opnå dette bør 
medlemsstaterne skabe synergier mellem 
deres samhørighedspolitikker og andre 
eksisterende sektorpolitikker i 
overensstemmelse med en integreret 
tilgang, eftersom samhørighed ikke er en 
omkostning, men giver styrke, drager 
nytte af uudnyttet potentiale, mindsker 
strukturelle forskelle mellem lande og 
regioner, øger væksten og forbedrer 
konkurrenceevnen for Unionens regioner 
i en globaliseret verden, opvejer 
konsekvenserne af den globale 
økonomiske krise og skaber social kapital 
i Unionen.

Or. es

Ændringsforslag 254
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8a: Reform og styrkelse af 
samhørighedspolitikken til støtte for 
beskæftigelsen
Medlemsstaterne forpligter sig til at 
organisere, supplere, koordinere og 
justere deres nationale mål på internt 
plan og mellem hinanden, således at 
ubalancerne i den økonomiske udvikling 
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mellem regionerne mindskes.
Medlemsstaterne er bevidst om, at 
samhørighedspolitikken udgør et effektivt 
instrument, der støtter, men ikke er 
underlagt retningslinjerne, idet den tager 
højde for regionale særpræg og hjælper 
regioner med at overvinde deres sociale 
og økonomiske vanskeligheder samt 
reducerer forskelle. En integreret tilgang, 
forvaltning på flere niveauer og 
partnerskabsprincipper bør udgøre 
kernen i forvaltningen og være 
grundlaget for strategien, mens især det 
regionale og lokale niveau skal spille en 
afgørende rolle med hensyn til at nå ud til 
de utallige økonomiske og sociale aktører, 
der bor og producerer i Unionen, navnlig 
små og mellemstore virksomheder. 
Samhørighedspolitik er derfor ikke blot en 
kilde til stabile finansielle bevillinger, 
men også et stærkt instrument for den 
økonomiske udvikling og således et 
beskæftigelsesinstrument for alle EU's 
regioner.

Medlemsstaterne bør investere mere i 
transport, energi, telekommunikation og 
it-infrastruktur og gøre fuldt brug af EU's 
strukturfonde, hvis regler og procedurer 
bør harmoniseres, så midlerne lettere når 
ud til modtagerne, og potentielle 
støttemodtagere tilskyndes til at deltage i 
programmer, som samfinansieres af 
Unionen. For at opnå dette bør 
medlemsstaterne skabe synergier mellem 
deres samhørighedspolitikker og andre 
eksisterende sektorpolitikker i 
overensstemmelse med en integreret 
tilgang, eftersom samhørighed ikke er en 
omkostning, men giver styrke, drager 
nytte af uudnyttet potentiale, mindsker 
strukturelle forskelle mellem lande og 
regioner, øger væksten og forbedrer 
konkurrenceevnen for Unionens regioner 
i en globaliseret verden, opvejer 
konsekvenserne af den globale 
økonomiske krise og skaber social kapital 
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i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 9: Sikre effektive
uddannelsessystemer på alle niveauer og 
øge den andel af befolkningen, der har 
afsluttet en videregående eller tilsvarende 
uddannelse.

Retningslinje 9: Sikre uddannelsessystemer 
på alle niveauer og øge den andel af 
befolkningen, der har afsluttet en 
videregående eller tilsvarende uddannelse.

Or. en

Ændringsforslag 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 

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 uddannelses- og 
videreuddannelsessystemer, bl.a. ved at 
øge arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, så 
den får mulighed for at tilpasse sig de 
hurtige forandringer på arbejdsmarkedet. 
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 
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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. 
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.

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 
muliggøres 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 
læringsforløb, hvortil der er let adgang –
også i en fremskreden alder, 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. Der skal sikres en 
social beskyttelse, der går ud over 
forebyggelsen af fattigdom, for 
mennesker, der af forskellige årsager ikke 
kan deltage i disse systemer. Der skal 
træffes særlige foranstaltninger for faglig 
videreuddannelse og/eller omskoling for 
mennesker, der på grund af sygdomme 
og/eller handicap ikke længere kan udøve 
deres tidligere beskæftigelse.

Or. de

Ændringsforslag 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at give alle adgang til faglig og almen 
uddannelse af kvalitet og forbedre de 
uddannelsesmæssige resultater skal 

Det er nødvendigt at sætte uddannelse og 
forskning i fokus i EU's 
udviklingsstrategier, så man højner 
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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 
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.

niveauet og kvaliteten af uddannelse og 
erhvervsuddannelse i henhold til 
principperne om ekspertise og ligestilling, 
idet der tages udgangspunkt i en ny 
uddannelsesmodel, der fokuserer på 
læring, og sikrer alle adgang til faglig og 
almen uddannelse af kvalitet og forbedrer
resultaterne. Medlemsstaterne skal 
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, idet investeringer i F&U øges 
betydeligt, også ved at benytte revisionen 
af det syvende rammeprogram og 
fastlæggelsen af de nye finansielle 
overslag, ligeledes med det formål at 
fremme beskæftigelsesegnethed, 
videreuddannelse og 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. 
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.

Or. it
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Ændringsforslag 258
Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 
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.

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 grøn og videnbaseret 
økonomi, navnlig hvad angår 
beskæftigelsesegnethed, videreuddannelse 
eller IKT-færdigheder. I denne forbindelse 
bør den bæredygtige dimension ikke være 
begrænset til uddannelse i miljørelaterede 
jobs, men skal også indarbejdes i alle 
uddannelsesprogrammer på alle 
uddannelsesniveauer og gøres til en 
forudsætning for støtte. Medlemsstaterne 
og arbejdsmarkedets parter bør tackle 
ansvaret for foregribende 
omdannelsesstyring sammen. 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 
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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.

Or. en

Ændringsforslag 259
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 
relevante, navnlig ved at anvende nationale 
kvalifikationsrammer, der giver fleksible 
læringsforløb, og udvikle partnerskaber 

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. 
Det vil ligeledes være ønskeligt at udvikle 
denne læringstype ved de højere 
uddannelser. Medlemsstaterne skal gøre 
de almene og faglige uddannelsessystemer 
mere åbne og relevante, navnlig ved at 
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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.

anvende nationale kvalifikationsrammer, 
der giver fleksible læringsforløb, og 
udvikle partnerskaber mellem uddannelse 
og arbejde. Offentlig støtte til højere 
uddannelsesinstitutioner skal kobles 
sammen med kravene om at oprette 
partnerskaber med virksomheder.
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.

Or. fr

Ændringsforslag 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 

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. Der 
skal lægges særlig vægt på
uddannelseskvalitet, og for videregående 
uddannelser gælder det, at 
studieretningerne skal tilpasses til 
arbejdsmarkedets behov for at begrænse 
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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. 
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.

arbejdsløshed blandt unge kandidater fra 
højere læreanstalter. 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. 
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.

Or. pl

Ændringsforslag 261
Evelyn Regner

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 

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 forhindre 
kønsspecifik segmentering i forbindelse 
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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 
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.

med adgangen til faglig uddannelse og 
videreuddannelse af høj kvalitet. 
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 
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.

Or. de

Ændringsforslag 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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, 

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, 
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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 
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.

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 
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, 
f.eks. ældre personer, mødre, der
genoptager karrieren efter en pause som 
følge af barselsorlov, og deltagelsen skal 
øges i uddannelse, der sikrer færdigheder, 
som der er efterspørgsel efter på 
markedet. 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.

Or. pl
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Ændringsforslag 263
Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 
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.

For at give alle adgang til faglig og almen 
uddannelse af kvalitet og forbedre de 
uddannelsesmæssige resultater skal 
medlemsstaterne investere stadig større 
ressourcer 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, også via indførelsen af 
meritvurderingssystemer for underviserne 
efter objektive parametre, 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
og mere kvalificeret ved hjælp af fortsatte 
og systematiske investeringer i 
efteruddannelse. 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 



AM\820832DA.doc 187/218 PE442.935v02-00

DA

alle nødvendige skridt for at forebygge 
skolefrafald.

Or. it

Ændringsforslag 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 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 
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 

For at give alle adgang til faglig og almen 
uddannelse af kvalitet og forbedre de 
uddannelsesmæssige resultater skal 
medlemsstaterne undgå 
budgetnedskæringer og 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 
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. 
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mennesker, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, skal medlemsstaterne 
træffe alle nødvendige skridt for at 
forebygge skolefrafald.

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.

Or. en

Ændringsforslag 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 2

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.

Medlemsstaterne vil fastsætte deres 
nationale mål til en nedbringelse af 
skolefrafaldet til 10 % inden 2014 og 
samtidig øge den andel af befolkningen 
mellem 30-34 år, der afslutter en 
videregående uddannelse, til mindst 40 % i 
2014. Der må træffes passende 
foranstaltninger for at sikre, at en 
deltagelse i samfundet er mulig for alle på 
mellemlang og lang sigt, og at 
klassifikationssystemet "International 
Standard Classification of Education 3" 
(ISCED3) er tilgængeligt for alle.

Or. en

Ændringsforslag 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 2

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 

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

samtidig øge den andel af befolkningen 
mellem 30-34 år, der afslutter en højere
uddannelse, til mindst 40 % i 2020.

Or. de

Ændringsforslag 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 2

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 
2014.

Or. en

Ændringsforslag 268
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 10: Fremme social inklusion 
og bekæmpe fattigdom

Retningslinje 10: Fremme social inklusion 
og bekæmpe fattigdom, navnlig gennem 
integration på arbejdsmarkedet

Or. en
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Ændringsforslag 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 10: Fremme social inklusion 
og bekæmpe fattigdom

Retningslinje 10: Bekæmpe fattigdom og 
fremme social inklusion og beskyttelse

Or. en

Ændringsforslag 270
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. - 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne vil fastlægge deres 
nationale mål til at reducere antallet af 
europæere, som lever under de nationale 
fattigdomsgrænser, med 25 %, hjælpe 
over 20 mio. mennesker ud af fattigdom, 
navnlig gennem foranstaltninger 
vedrørende beskæftigelse og 
uddannelsespolitik.

Or. en

Ændringsforslag 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 

For at nå dette mål bør medlemsstaterne 
øge deres bestræbelser på at bekæmpe 
fattigdom – ligeledes fattigdom på trods af 
arbejde. Medlemsstaternes bestræbelser
skal tage sigte på at fremme fuld og 
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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 
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.

selvbestemt deltagelse i politikken, 
samfundet, kulturen og økonomien og 
udbygge beskæftigelsesmulighederne 
under fuld udnyttelse af Den Europæiske 
Socialfond. Der skal også gøres en indsats 
for at sikre lige muligheder samt adgang til
overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig inden for sundhedspleje, der især
opretholdes og sikres på sociale, 
arbejdsformidlende, sundhedsmæssige og 
husstandsnære områder. Medlemsstaterne 
skal indføre aktive og effektive 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling. For at bekæmpe social 
eksklusion, udnytte deres potentiale og 
fremme aktiv arbejdsmarkedsdeltagelse, 
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 en 
indkomst, der forebygger fattigdom, og 
adgang til sundhedspleje - og således skabe 
social samhørighed. 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. minoriteter, personer med handicap, 
børn og unge mennesker, ældre kvinder og 
mænd, indvandrere og hjemløse. 
Medlemsstaterne skal også aktivt fremme 
den sociale økonomi og den sociale 
innovation til støtte for de mest sårbare.

Medlemsstaterne bør fastsætte en EU-
forpligtelse om at afskaffe hjemløshed 
inden 2015 og sikre, at medlemsstaterne 
træffer integrerede politiske 
foranstaltninger for sikring af adgangen 
til en overkommelig bolig af god kvalitet 
med tilstrækkelig energiforsyning for alle. 
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Rådet bør fastsætte en EU-forskrift for 
mindstelønordninger og bidragspligtige 
indkomsterstatningsordninger, der 
indebærer udbetaling af indkomststøtte på 
mindst 60 % af den nationale 
medianindkomst, samt om en tidsplan for, 
hvornår dette mål skal være nået i 
samtlige medlemsstater. I forbindelse med 
bekæmpelsen af fattigdom blandt børn i 
EU bør medlemsstaterne forpligte sig til at 
mindske fattigdommen blandt børn med 
50 % inden 2012, hvorved en sådan 
nedbringelse ikke udelukkende skal måles 
ved hjælp af økonomiske indikatorer, og
der skal stilles tilstrækkelige midler til 
rådighed til opnåelse af dette mål. Det er 
ikke foreneligt med EU's målsætninger, at 
et barn, navnlig for familier med én 
forælder, bliver en fattigdomsrisiko. 
Berørte forældre skal sikres mod denne 
risiko gennem gratis børnepasning, social 
understøttelse og målrettet støtte fra 
arbejdsformidlingerne. Medlemsstaterne 
skal også aktivt fremme den sociale 
økonomi og den sociale innovation, der er 
målrettet forskellige sociale risici i løbet 
af livet, navnlig til støtte for de mest 
sårbare.

Or. de

Ændringsforslag 272
Csaba Őry

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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

For at opnå dette mål skal 
medlemsstaterne bestræbe sig på at 
nedbringe fattigdom, herunder fattigdom 
blandt beskæftigede, fremme fuld 
deltagelse i samfundet og økonomien og 
udbygge beskæftigelsesmulighederne
gennem udnyttelse af Den Europæiske 
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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 
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.

Socialfond. Det må sikres, at lige 
muligheder samt adgang til 
overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig sundhedspleje bevares. For at 
bekæmpe social eksklusion, udnytte deres 
potentiale til at spille en aktiv rolle i 
samfundet og fremme 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, må de sociale 
beskyttelsessystemer og aktive politikker 
til fremme af inklusion styrkes yderligere 
for at skabe muligheder og jobperspektiver 
på forskellige stadier i borgernes liv, 
skærme dem mod risikoen for eksklusion 
og yde støtte, navnlig til de mennesker, 
der er længst væk fra arbejdsmarkedet, til 
at finde arbejde af kvalitet. Derfor må der 
under en aktiv arbejdsmarkedspolitik 
skabes effektive tilgange til 
efteruddannelse og jobskabelse for 
mennesker, der er udstødt fra 
arbejdsmarkedet på grund af manglende 
efteruddannelse. Samtidig skal sociale 
sikringssystemer og pensionssystemerne 
moderniseres, så de udnyttes fuldt ud til at 
sikre passende indkomststøtte, give 
mulighed for deltagelse i et socialt liv og 
adgang til sundhedspleje, samtidig med at 
disse systemers finansielle bæredygtighed 
bevares. Overførselssystemerne skal 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 navnlig forpligtes 
til at tackle børnefattigdom gennem 
relevante foranstaltninger, så børn ikke 
begrænses i deres personlige udvikling og 
ikke stilles dårligt, når de træder ind på 
arbejdsmarkedet, på grund af 
fattigdomsrelaterede forstyrrelser af deres 
frie udvikling. Medlemsstaterne skal også 
aktivt fremme den sociale økonomi og den 
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sociale innovation til støtte for de mest 
sårbare, samt effektivt gennemføre de 
vedtagne 
antidiskriminationsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 273
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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. 
For at kunne fastlægge specifikke mål for 
bekæmpelse af fattigdom må det 
klarlægges, hvordan fattigdom skal 
"måles". Standarddefinitionen om, at en 
indtægt på 60 % af 
gennemsnitsindkomsten svarer til 
fattigdom, må kvalificeres. Fattigdom kan 
ikke fastlægges ved hjælp af en således 
ensidet indikator. Fattigdom har mange 
flere dimensioner som f.eks. spørgsmålet 
om, hvorvidt en person har eget hus, 
aktiver, leveomkostninger eller gæld. 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 
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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.

aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. I 
denne forbindelse må solidaritet mellem 
generationerne og mellem de forskellige 
kulturer danne baggrund for europæisk
politik. 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. En modernisering af de sociale 
sikringsordninger kræver, at der føres 
godt tilsyn og arbejdes for opnåelse af 
social markedsøkonomi.
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. nl

Ændringsforslag 274
Evelyn Regner

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at 
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne med særlig 
hensyntagen fra medlemsstaternes side til
den voksende gruppe erhvervsaktive 
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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 
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.

fattige ("working poor") og 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 
aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
Personer med indvandrerbaggrund bør på 
bedre vis integreres i arbejdsmarkedet og 
samfundet med henblik på fremme af det 
samfundsmæssige sammenhold. 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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Ændringsforslag 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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 
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. Med 
henblik på at styrke indkomstsikkerheden 
på forskellige livsstadier skal 
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innovation til støtte for de mest sårbare. medlemsstaterne sikre tilstrækkelige 
mindsteindkomstordninger, der mindst
skal være over fattigdomsgrænsen, i 
henhold til de forskellige 
fremgangsmåder, kollektive aftaler og 
lovgivning i medlemsstaterne.
Medlemsstaterne skal også aktivt fremme 
den sociale økonomi og den sociale 
innovation til støtte for de mest sårbare.

Or. fr

Ændringsforslag 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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 
aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion 
og støtte navnlig de mennesker, der er 
længst fra arbejdsmarkedet, med at finde 
anstændigt arbejde. Derfor er 
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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.

mindsteindkomstordninger i 
overensstemmelse med forskellig praksis, 
kollektive overenskomstforhandlinger og 
national lovgivning nødvendige i 
medlemsstaterne, idet de udgør 60 % af 
mediaindkomsten, og 
minimumsstandarder på det sociale 
område samt klare mål for en 
nedbringelse af fattigdommen, navnlig 
med hensyn til børnefattigdom, og 
konkrete mål i forbindelse med 
anstændigt arbejde og de sociale 
sikringsordninger. 
Arbejdsløshedsforsikringsordninger bør 
udvikle sig i retning af 
beskæftigelsesforsikringsordninger ved at 
sikre et job, fornyet efteruddannelse eller 
en aktivitet, der gavner samfundet, til den 
enkelte arbejdsløse person. 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. en
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Ændringsforslag 277
Pascale Gruny

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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 desuden sikre, at de mundtlige og 
skriftlige oplysninger, der gives af de 
offentlige tjenester, er klare og 
fuldstændige, og at afslag om tildeling af 
en ret begrundes med angivelse af den 
berørte persons klagemuligheder.
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 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 
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innovation til støtte for de mest sårbare. 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. fr

Ændringsforslag 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 -

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom og fremme social 
inklusion 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 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 og 
tilpasses til de nye usammenhængende og 
fleksible former for beskæftigelse og 
ledsages af universelle systemer for en 
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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.

sikret minimumsindkomst, som også skal 
samordnes i et europæisk rammedirektiv, 
som omfatter adgangskriterier, 
betingelser for ydelse og fælles 
ledsageforanstaltninger, der kan sikre 
passende indkomststøtte og privilegeret 
adgang til tjenesteydelser af almen 
interesse, såsom sundhedspleje og 
uddannelse - og således skabe social 
samhørighed og mulighed for adgang til 
arbejdsmarkedet - 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. it

Ændringsforslag 279
Siiri Oviir

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 

Bekæmpelse af fattigdom og udstødelse er 
stadig en stor udfordring. Med henblik på 
at forfølge dette mål er det nødvendigt at 
skabe muligheder for at deltage i 
arbejdsmarkedet eller vende tilbage til det 
for alle sociale grupper, uanset placering 
eller uddannelsesniveau. Det er vigtigt at 
skabe balance mellem det at give folk en 
tilstrækkelig følelse af sikkerhed og 
beskytte deres motivering til arbejde og 
tjene indtægt. Medlemsstaternes 
bestræbelser på at nedbringe fattigdom skal 
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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 
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.

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 
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. et
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Ændringsforslag 280
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

For at opnå målet bør medlemsstaterne 
bestræbe sig på at nedbringe fattigdom, 
herunder fattigdom på trods af arbejde, 
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne under fuld 
udnyttelse af Den Europæiske Socialfond. 
Lige muligheder samt adgang til 
overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig sundhedspleje skal sikres. 
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 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 
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innovation til støtte for de mest sårbare. innovation til støtte for de mest sårbare.

Or. de

Ændringsforslag 281
Sylvana Rapti

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at 
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne med 
anstændige lønningsniveauer, og derved 
sikre uafhængighed for arbejdstagere, 
under fuld udnyttelse af de europæiske 
strukturfonde. 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, og således sikre, at 
de også er tilgængelige for de udsatte og 
svagere befolkningsgrupper. 
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 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 
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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.

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. el

Ændringsforslag 282
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 

For at opnå dette mål skal 
medlemsstaterne gøre en indsats for at 
nedbringe fattigdom, herunder fattigdom 
blandt beskæftigede, fremme fuld 
deltagelse i samfundet og økonomien og 
udbygge beskæftigelsesmulighederne, i 
forbindelse med hvilke Den Europæiske 
Socialfond skal anvendes. Det skal sikres, 
at lige muligheder samt adgang til 
overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig sundhedspleje, forbedres. For at 
bekæmpe social eksklusion, udnytte deres 
potentiale til at spille en aktiv rolle i 
samfundet og fremme 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, må sociale 
beskyttelsessystemer og aktive politikker 
til fremme af inklusion styrkes yderligere 
for at skabe muligheder og jobperspektiver 
på forskellige stadier i borgernes liv, 
skærme dem mod risikoen for eksklusion 
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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.

og støtte navnlig de mennesker, der er 
længst væk fra arbejdsmarkedet, med at 
finde arbejde af kvalitet. Samtidig skal de 
sociale sikringssystemer og 
pensionssystemerne moderniseres, så de 
udnyttes fuldt ud til at sikre passende 
indkomststøtte, muliggøre deltagelse i et 
socialt liv og adgang til sundhedspleje, 
samtidig med at disse systemers finansielle 
bæredygtighed bevares. 
Overførselssystemerne skal 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 navnlig forpligtes til 
at tackle børnefattigdom gennem 
relevante foranstaltninger, så børn ikke 
begrænses i deres personlige udvikling og 
ikke stilles dårligt, når de træder ind på 
arbejdsmarkedet, på grund af 
fattigdomsrelaterede forstyrrelser af deres 
frie udvikling. Medlemsstaterne skal også 
aktivt fremme den sociale økonomi og den 
sociale innovation til støtte for de mest 
sårbare.

Or. en

Ændringsforslag 283
Kinga Göncz

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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. 

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at 
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne og således 
forbedre velfærdssikkerhedsnettet ved at 
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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 
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.

intensivere passive 
beskæftigelsespolitikker 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 
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. el
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Ændringsforslag 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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 
aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
Det er især vigtigt at sikre lige adgang til 
uddannelse for børn fra fattige familier 
og sikre dem lige muligheder, så de ikke 
udsættes for social eksklusion i det voksne 
liv. 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 
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innovation til støtte for de mest sårbare. 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. pl

Ændringsforslag 285
Olle Ludvigsson

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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 
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 
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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.

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. I 
forbindelse med forbedringen af de 
offentlige finansers bæredygtighed skal 
medlemsstaterne være særligt 
opmærksomme på de positive virkninger, 
som forbedringer i den sociale 
samhørighed har på de nationale 
budgetter. En nedbringelse af 
fattigdommen og øget deltagelse fører til 
et fald i de sociale udgifter og øgede 
skatteindtægter.

Or. en

Ændringsforslag 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at 
fremme anstændige arbejds- og 
leveforhold, 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 på det sociale, 
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bekæmpelse af forskelsbehandling. 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.

uddannelsesmæssige og 
sundhedsmæssige område samt 
boligområdet. 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 
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, migranter, 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. 
Medlemsstaterne skal garantere høje 
minimumsstandarder for jobkvalitet med 
henblik på at udrydde fattigdom blandt 
arbejdstagere.

Or. en
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Ændringsforslag 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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. 
Ved beregning af lighedsandelen skal der 
tages højde for princippet om, at 
konsolideringen af husholdningerne ikke 
udelukker anvendelse af ESF-midler. 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 
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 
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innovation til støtte for de mest sårbare. 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. en

Ændringsforslag 288
Elizabeth Lynne

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
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 

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 
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 
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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.

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 og 
effektivt gennemføre vedtaget 
antidiskriminationslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 289
Marian Harkin

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 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 
aktive politikker til fremme af inklusion
styrkes for at skabe muligheder på 
forskellige stadier i borgernes liv 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. 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 og skærme 
dem mod risikoen for eksklusion, samtidig 
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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.

med at der skal tages højde for de mange 
behov og det store ansvar på forskellige 
stadier i borgernes liv. 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. en

Ændringsforslag 290
Jutta Steinruck

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sociale sikringsordninger må ikke 
reduceres til fattigdomsbekæmpelse alene. 
De skal bevare deres kapacitet for social 
sikring, integration og støtte.
Det skal sikres, at de nødvendige sociale 
instanser støtter marginaliserede 
personers integration på arbejdsmarkedet 
og således medvirker til at udrydde 
fattigdom, alt imens der garanteres 
passende minimumsindkomstniveauer.

Or. en
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Ændringsforslag 291
Rovana Plumb

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sociale sikringsordninger, herunder 
pensioner og sundhedssystemer, skal 
styrkes og moderniseres, således at deres 
sociale afbalancering, finansielle 
bæredygtighed og evne til at reagere på 
ændrede behov sikres, alt imens alle i 
Europa forsynes med passende beskyttelse 
mod social utryghed som f.eks. 
sundhedsproblemer, arbejdsløshed og 
fattigdom.
Den sociale sikring for kortvarige 
kontrakter, som især berører kvinder, og 
navnlig gravide kvinder, skal forbedres af 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 2

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
bekæmpe fattigdom og som første skridt at 
nedbringe antallet af personer i EU, der 
lever under de nationale 
fattigdomsgrænser, med 50 % inden 2015.
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Ændringsforslag 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fastlægge mål for 
nedbringelse af antallet af fattige 
arbejdstagere og antallet af arbejdstagere, 
der modtager fattigdomslønninger.
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Ændringsforslag 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 10 bør opfattes som et første 
skridt i retning af en kommende 
retningslinje om social integration og af 
en udvidelse af traktatgrundlaget for de 
næste overordnede retningslinjer på det 
økonomiske, beskæftigelsesmæssige og 
sociale område.
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