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Ändringsförslag 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) I artikel 145 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs att medlemsstaterna och unionen 
ska arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för
ekonomiska förändringar, i syfte att uppnå 
de mål som uppställs i artikel 3 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.
Medlemsstaterna ska, med beaktande av 
nationell praxis i fråga om 
arbetsmarknadens parters ansvar, 
betrakta främjande av sysselsättningen 
som en fråga av gemensamt intresse och 
ska inom rådet samordna sina åtgärder i 
detta hänseende i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 148 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt.

(1) I artikel 145 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs att medlemsstaterna och unionen 
ska arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja sådan utbildning, yrkes- och
vidareutbildning och integration av 
arbetstagarna på arbetsmarknaden som 
blivit nödvändig och kommer att förbli 
nödvändig på grund av ekonomiska 
förändringar, i syfte att uppnå de mål som 
uppställs i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

Or. de

Ändringsförslag 29
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd, 
och enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
unionen ta initiativ för att säkerställa

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen ha som 
mål att uppnå full sysselsättning och 
sociala framsteg, bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, och enligt 
fördraget om Europeiska unionens 



PE442.935v02-00 4/211 AM\820832SV.doc

SV

samordningen av medlemsstaternas 
socialpolitik. I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs att unionen, vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet, ska beakta de krav som är 
förknippade med garantier för ett fullgott 
socialt skydd och kampen mot social 
utestängning.

funktionssätt får unionen ta initiativ för att 
säkerställa samordningen av 
medlemsstaternas socialpolitik. I artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs att unionen, vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet, ska beakta de krav 
som är förknippade med främjande av en 
hög sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

Or. el

Ändringsförslag 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till beslut
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd, 
och enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
unionen ta initiativ för att säkerställa 
samordningen av medlemsstaternas 
socialpolitik. I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs att unionen, vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet, ska beakta de krav som är 
förknippade med full sysselsättning i 
anständigt arbete samt garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning och alla medlemsstater 
bör följa principen om lika lön för 
likvärdigt arbete på samma arbetsplats.

Or. en

Ändringsförslag 32
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd, 
och enligt fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt får 
unionen ta initiativ för att säkerställa 
samordningen av medlemsstaternas 
socialpolitik. I artikel 9 i fördraget om 

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

Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs att unionen, vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet, ska beakta de krav som är 
förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög 
utbildningsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 33
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, den tekniska 
utvecklingen och den åldrande 
befolkningen. Lissabonstrategin lanserades 
på nytt 2005, efter en halvtidsöversyn som 
ledde till en tydligare inriktning på tillväxt 
och fler och bättre arbetstillfällen.

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste bevara sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, den 
föränderliga ekonomin med sin alltmer 
sammansatta karaktär, den tekniska
utvecklingen och den demografiska 
omvandlingen. Lissabonstrategin 
lanserades på nytt 2005, efter en 
halvtidsöversyn som ledde till en tydligare 
inriktning på tillväxt och fler och bättre 
arbetstillfällen. Lissabonstrategin 
lanserades på nytt 2005, efter en 
halvtidsöversyn som ledde till en tydligare 
inriktning på tillväxt och fler och bättre 
arbetstillfällen. I sista hand misslyckades 
dock Lissabonstrategin med att uppnå 
sina mål. Inriktad som den var på 
konkurrenskraft, kostnadsnedskärningar, 
avveckling av välfärdsstaten, alltmer 
flexibla arbetsmarknader, liberalisering 
av marknaderna i allmänhet och 
avreglering av finansmarknaderna i 
synnerhet kom den att leda till att 
inkomster och förmögenheter blev ännu 
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mer ojämlikt fördelade, samt till att 
fattigdomen, det sociala utanförskapet, 
låglönearbetet och de otrygga 
anställningarna ökade. Nu är det dags att 
Europeiska unionen får en ny strategi för 
hållbar utveckling, social rättvisa och full 
sysselsättning.

Or. xm

Ändringsförslag 34
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, den tekniska 
utvecklingen och den åldrande 
befolkningen. Lissabonstrategin lanserades 
på nytt 2005, efter en halvtidsöversyn som 
ledde till en tydligare inriktning på tillväxt 
och fler och bättre arbetstillfällen.

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, den tekniska 
utvecklingen och den åldrande 
befolkningen. Lissabonstrategin lanserades 
på nytt 2005, efter en halvtidsöversyn som 
ledde till en tydligare inriktning på tillväxt 
och fler och bättre arbetstillfällen. I sista 
hand misslyckades dock Lissabonstrategin 
med att uppnå sina mål. Inriktad som den 
var på konkurrenskraft, 
kostnadsnedskärningar, avveckling av 
välfärdsstaten, alltmer flexibla 
arbetsmarknader, liberalisering av 
marknaderna i allmänhet och avreglering 
av finansmarknaderna i synnerhet kom 
den att leda till att inkomster och 
förmögenheter blev ännu mer ojämlikt 
fördelade, samt till att fattigdomen, det 
sociala utanförskapet, låglönearbetet och 
de osäkra arbetstillfällena ökade. Nu är 
det dags att Europeiska unionen får en 
alternativ strategi för hållbar utveckling, 
social rättvisa och full sysselsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 35
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Skäl 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, den tekniska 
utvecklingen och den åldrande 
befolkningen. Lissabonstrategin lanserades 
på nytt 2005, efter en halvtidsöversyn som 
ledde till en tydligare inriktning på tillväxt 
och fler och bättre arbetstillfällen.

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft genom kunskap, åter 
uppfylla villkoren för full sysselsättning
och samtidigt stärka den sociala och 
regionala sammanhållningen mot 
bakgrund av den globala konkurrensen, 
den tekniska utvecklingen och den 
åldrande befolkningen. Lissabonstrategin 
lanserades på nytt 2005, efter en 
halvtidsöversyn som ledde till en tydligare 
inriktning på tillväxt och fler och bättre 
arbetstillfällen.

Or. el

Ändringsförslag 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen bidrog till att skapa enighet 
om den allmänna inriktningen för EU:s 
ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik. Inom ramen för 
denna strategi antog rådet 2005 allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
sysselsättningsriktlinjer, som reviderades 
2008. De 24 riktlinjerna låg till grund för 
de nationella reformprogrammen, där de 
viktigaste makroekonomiska, 
mikroekonomiska och 

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

arbetsmarknadsrelaterade prioriteringarna
för EU som helhet fastställdes. 
Erfarenheten visar dock att riktlinjerna inte 
satte tillräckligt bindande mål för ett 
socialt, politiskt och kulturellt deltagande 
från alla människor som lever i 
Europeiska unionen och för en hållbar 
ekologisk omställning av ekonomin. Detta 
begränsade deras inverkan på det nationella 
beslutsfattandet.

Or. de

Ändringsförslag 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl
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Ändringsförslag 38
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 39
Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Lissabonstrategin för tillväxt och 
arbetstillfällen bidrog till att skapa enighet 
om den allmänna inriktningen för EU:s 
ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik. Inom ramen för 
denna strategi antog rådet 2005 allmänna 
riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
sysselsättningsriktlinjer, som reviderades 
2008. De 24 riktlinjerna låg till grund för 

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

de nationella reformprogrammen, där de 
viktigaste makroekonomiska, 
mikroekonomiska och 
arbetsmarknadsrelaterade prioriteringarna 
för EU som helhet fastställdes. 
Erfarenheten visar dock att riktlinjerna inte 
innehöll tillräckligt tydliga prioriteringar,
att sambanden mellan dem kunde ha varit 
klarare och att medlemsstaterna inte tog 
ansvaret för dem. Detta begränsade deras 
inverkan på det nationella beslutsfattandet. 

Or. en

Ändringsförslag 40
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Europeiska unionen behöver inte 
bara nya lagstiftningsinitiativ med 
tyngdpunkten lagd på det sociala utan 
också en förbättring av sin nuvarande 
politik och genomförandet av den.

Or. en

Ändringsförslag 41
Sylvana Rapti, Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
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hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen, 
som alltjämt pågår, framgår det också 
tydligt hur nära sammanlänkade 
medlemsstaternas ekonomier och 
arbetsmarknader är och att det krävs en 
omfattande översyn av de mekanismer 
genom vilka de sysselsättningspolitiska 
och sociala målen fortsatt kommer att 
garanteras.

Or. el

Ändringsförslag 42
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik hade kunnat ge goda resultat. 
Dessutom tydliggjorde krisen att den inre 
marknaden omgående måste kompletteras 
med en social och ekologisk union, så att 
färre människor behöver lida av följderna 
av kommande kapitalistiska kriser.

Or. de
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Ändringsförslag 43
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är. 
Arbetsmarknaderna och de sociala 
systemen är dessutom allt närmare 
förbundna med varandra till följd av att 
gränsarbetet ökar och pensionärer alltmer 
flyttar utomlands.

Or. nl

Ändringsförslag 44
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 



PE442.935v02-00 14/211 AM\820832SV.doc

SV

Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är, men 
den visade också att det saknades väl 
fungerande mekanismer som hade kunnat 
möjliggöra en tidigare reaktion på några 
av orsakerna till krisen.

Or. pl

Ändringsförslag 45
Siiri Oviir

Förslag till beslut
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är, och av 
detta ser vi att ett fullt tillvaratagande av 
den inre marknadens potential också är 
ett av de viktigaste sätten att öka Europas 
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konkurrenskraft.

Or. et

Ändringsförslag 46
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans, med 
euron som garant för makroekonomisk 
stabilitet. Krisen visade därför att en stark 
och effektiv samordning av unionens 
politik kan ge goda resultat. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

(6) Den finansiella och ekonomiska kris 
som inleddes 2008 resulterade i en 
avsevärd minskning av antalet 
arbetstillfällen och av den potentiella 
produktionen och har lett till en dramatisk 
försämring av de offentliga finanserna. 
Den ekonomiska återhämtningsplanen för 
Europa har dock hjälpt medlemsstaterna att 
hantera krisen, bland annat genom en 
samordnad finanspolitisk stimulans. Krisen 
visade därför att en samordning av 
unionens politik på vissa områden kan ge 
goda resultat om den sköts effektivt med 
samtidig respekt för 
subsidiaritetsprincipen. Genom krisen 
framgick det också tydligt hur nära 
sammanlänkade medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader är.

Or. en

Ändringsförslag 47
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, för att EU 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot smart och 

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

och kriser och ställa om ekonomin i 
riktning mot en av framtidspotential 
präglad och ekologiskt och ekonomiskt 
hållbar ekonomi för alla. Det fastställdes
överordnade mål, som förtecknas under de 
relevanta riktlinjerna, och dessa mål utgör 
de gemensamma målsättningar som 
vägleder medlemsstaternas och unionens 
åtgärder. Medlemsstaterna bör nå de 
nationella målen och undanröja de hinder 
som står i vägen för en 
omstruktureringsprocess där det skapas 
fler och bättre arbetstillfällen.

Or. de

Ändringsförslag 48
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin och i det 
sammanhanget måste kommissionen inse 
att den nuvarande makroekonomiska 
politiken måste läggas om (såsom att 
stabilitetspakten inte kan fortsättas och att 
det måste sättas stopp för privatiseringen 
och liberaliseringen) och att man måste 
prioritera skapandet av högkvalitativa 
arbetstillfällen med rättigheter för
kvinnor, bättre löner, minskad fattigdom 
samt ökad social integrering och mera 
framsteg. Fem överordnade mål, som 
förtecknas under de relevanta riktlinjerna, 
utgör de gemensamma målsättningar som 
vägleder medlemsstaternas och unionens 
åtgärder. Medlemsstaterna bör nå de 
nationella målen och undanröja hindren 
för skapandet av flera högkvalitativa 
arbetstillfällen.

Or. en
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Ändringsförslag 49
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 50
Georges Bach

Förslag till beslut
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

medlemsstaternas och unionens åtgärder. 
Medlemsstaterna bör göra allt som står i 
deras makt för att nå de nationella målen 
och undanröja flaskhalsar, i syfte att 
främja ekonomisk tillväxt, säkra 
befintliga arbetstillfällen och skapa nya.

Or. de

Ändringsförslag 51
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52
Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 

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

årtiondet, Europa 2020-strategin, för att EU 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot smart och 
hållbar tillväxt för alla. Fem överordnade 
mål, som förtecknas under de relevanta 
riktlinjerna, utgör de gemensamma 
målsättningar som vägleder 
medlemsstaternas och unionens åtgärder. 
Medlemsstaterna bör göra allt som står i 
deras makt för att nå de nationella målen, 
att ta egenansvar för målen och undanröja 
de flaskhalsproblem som begränsar 
tillväxten.

Or. en

Ändringsförslag 53
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga en bättre 
makroekonomisk prestanda med social 
inriktning och en ekologiskt hållbar 
utveckling, minska den makroekonomiska 
obalansen och förbättra den högkvalitativa 
sysselsättningen och socialskyddet. Den 
finanspolitiska stimulansen bör fortsätta 
under de närmast följande tre till 
fem åren för att vi ska få bukt med den 
ekonomiska stagnationen och den 
stigande arbetslösheten. En samordnad 
ekonomisk stimulans på medlemsstats-
och EU-nivå måste inriktas på en 
ekonomisk återhämtning via en 
målinriktad EU-plan för återhämtning, 
där jämställdheten beaktats i alla led och 
där en procent av EU:s BNI varje år 
avsätts för investeringar i ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, 
så vi får en ingångsstrategi för ny 
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högkvalitativ sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 54
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga en bättre 
makroekonomisk prestanda med social 
inriktning och en ekologiskt hållbar 
utveckling, minska den makroekonomiska 
obalansen och förbättra den högkvalitativa 
sysselsättningen och socialskyddet. Den 
finanspolitiska stimulansen bör fortsätta 
under de närmast följande tre till 
fem åren för att vi ska få bukt med den 
ekonomiska stagnationen och den 
stigande arbetslösheten. En samordnad 
ekonomisk stimulans på medlemsstats-
och EU-nivå måste inriktas på en 
ekonomisk återhämtning via en 
målinriktad EU-plan för återhämtning, 
där jämställdheten beaktats i alla led och 
där en procent av EU:s BNI varje år 
avsätts för investeringar i ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, 
så vi får en ingångsstrategi för ny 
högkvalitativ sysselsättning.

Or. en

Ändringsförslag 55
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Skäl 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 
av den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras och samordnas inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten. För att 
målen om varaktig ekonomisk och social 
sammanhållning ska kunna uppnås måste 
prioriteringen dock vara att få bukt med 
de stora makroekonomiska obalanserna 
och skillnaderna i konkurrenskraft 
mellan medlemsstaterna.

Or. el

Ändringsförslag 56
Siiri Oviir

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat och då inrikta 
sig framför allt på flexicurity och aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder. Avvecklingen av 
den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras när ekonomin börjat 
återhämta sig och bör då samordnas inom 
ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.
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Or. et

Ändringsförslag 57
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet, främjandet av 
flera och bättre arbetstillfällen liksom 
ILO i sin agenda för arbete under 
anständiga villkor och hållbara offentliga 
finanser, förbättra konkurrenskraften, 



AM\820832SV.doc 23/211 PE442.935v02-00

SV

av den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras och samordnas inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten.

minska den makroekonomiska obalansen 
och förbättra arbetsmarknadens resultat. 
Avvecklingen av den finanspolitiska 
stimulansen bör genomföras och 
samordnas inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 59
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 60
Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 

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

stabilitet och hållbara offentliga finanser, 
förbättra konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 
av den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras och samordnas inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. it

Ändringsförslag 61
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 62
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 

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

stabilitet och hållbara offentliga finanser, 
förbättra konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen, förbättra 
arbetsmarknadens resultat och bekämpa 
fattigdomen. Avvecklingen av den 
finanspolitiska stimulansen bör genomföras 
och samordnas inom ramen för stabilitets-
och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 63
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 64
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europa 2020 bör vara en strategi som 
visar vägen ut ur krisen, förhindrar ett 
nytt ekonomiskt och socialt sammanbrott, 
samordnas nära med struktur- och 
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sammanhållningspolitiken och stimulerar 
de europeiska ekonomierna på medellång 
sikt.

Or. de

Ändringsförslag 65
Georges Bach

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europa 2020 bör vara en strategi som 
visar vägen ut ur krisen, förhindrar ett
nytt ekonomiskt och socialt sammanbrott 
och stimulerar de europeiska 
ekonomierna på medellång och lång sikt.

Or. de

Ändringsförslag 66
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europa 2020 bör vara en strategi som 
ställer människorna och vår jord i första 
rummet så vi får en hållbar ekonomi, så 
det skapas flera och bättre arbetstillfällen 
och så vi kan bemöta de utmaningar som 
arbetsmarknaden ställs inför till följd av 
ett åldrande samhälle samt till följd av 
den aktuella ekonomiska krisen och de 
krav som ställs av en framtida hållbar 
ekonomi.

Or. en
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Ändringsförslag 67
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europa 2020 bör vara en strategi
med vars hjälp vi kan ta oss ur den 
ekonomiska krisen, förhindra ett mer 
långtgående ekonomiskt och socialt 
sammanbrott och stimulera våra 
ekonomier på medellång sikt för att 
därmed bidra till EU:s ledande 
ekonomiska och politiska roll i 
världsomfattande skala.

Or. en

Ändringsförslag 68
Csaba Őry

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europa 2020 bör vara en strategi 
med vars hjälp vi kan ta oss ur den 
ekonomiska krisen, förhindra ett mer 
långtgående ekonomiskt och socialt 
sammanbrott och stimulera våra 
ekonomier på medellång och lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 69
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 8b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) De nationella budgetarna och EU:s 
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budget, också de europeiska fonderna, bör 
samordnas och inriktas på att förbereda 
samhället inför en hållbar ekonomi. I 
politiken för sina offentliga finanser, 
framför allt vad gäller 
budgetnedskärningarna, bör 
medlemsstaterna dessutom ta hänsyn till 
vad som krävs för att vi ska kunna övergå 
till en hållbar ekonomi i ett åldrande 
samhälle, framför allt i fråga om tjänster 
av hög kvalitet samt i fråga om behovet av 
investeringar i utbildning, vartill kommer 
att eventuella oskäliga konsekvenser för 
sysselsättningen bland kvinnor bör 
förebyggas.

Or. en

Ändringsförslag 70
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa och 
långsiktigt hållbara arbetstillfällen, 
territoriell, ekonomisk och social 
sammanhållning och på ett effektivare sätt 
ta itu med samhälleliga utmaningar på 
europeisk och global nivå. I detta 
sammanhang är det väsentligt att utnyttja 
informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut, hantera 
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humankapitalet i EU korrekt och effektivt 
för att stärka konkurrenskraften samt 
skapa incitament för att effektivt bekämpa 
kompetensflykten.

Or. el

Ändringsförslag 71
Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla, minska skolavhoppen, bekräfta den 
enskildes rätt till livslångt lärande så att 
kompetens kan erkännas och certifieras 
oavsett hur eller var den har förvärvats, 
främja största möjliga spridning av 
eftergymnasial utbildning, däribland 
teknisk och naturvetenskaplig utbildning,
och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Or. it
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Ändringsförslag 72
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart ekonomi”, dvs. en 
ekonomi som grundar sig på kunskap och 
innovation. Reformerna bör syfta till att 
förbättra utbildningens kvalitet, trygga 
tillträde för alla och säkra forskningens 
och företagens konkurrenskraft för att 
främja innovation och kunskapsöverföring 
i hela EU. De bör uppmuntra ett 
ekonomiskt handlande som bidrar till att 
omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter samt innovativa – och framför 
allt socialt förstklassiga – tjänster och 
processer som kan skapa högkvalitativa 
arbetstillfällen och territoriell, ekonomisk 
och social sammanhållning med ett 
omfattande socialt skydd på hög nivå och 
på ett effektivare sätt ta itu med 
samhälleliga utmaningar på europeisk och 
global nivå. I detta sammanhang är det 
väsentligt att utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Or. de

Ändringsförslag 73
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
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utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

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

Or. fr

Ändringsförslag 74
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU och 
undanröja de regionala obalanserna. De 
bör uppmuntra entreprenörskap och bidra 
till att omvandla kreativa idéer till 
innovativa produkter, tjänster och 
processer som kan skapa tillväxt, 
högkvalitativa arbetstillfällen, territoriell, 
ekonomisk och social sammanhållning och 
på ett effektivare sätt ta itu med 
samhälleliga utmaningar på europeisk och 
global nivå. I detta sammanhang är det 
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kommunikationstekniken fullt ut. väsentligt att utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Or. el

Ändringsförslag 75
Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 9 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU och 
förhindra en kunskapsflykt från Europa. 
De bör uppmuntra entreprenörskap och 
utvecklingen av små och medelstora 
företag och bidra till att omvandla kreativa 
idéer till innovativa produkter, tjänster och 
processer som kan skapa tillväxt, 
högkvalitativa arbetstillfällen, territoriell, 
ekonomisk och social sammanhållning och 
på ett effektivare sätt ta itu med 
samhälleliga utmaningar på europeisk och 
global nivå. I detta sammanhang är det 
väsentligt att utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 76
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 9 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att stärka arbete 
under anständiga villkor, förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. I 
detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 77
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 9a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) För att stimulera den ekonomiska 
tillväxten bör medlemsstaterna bekämpa 
tillväxthämmande faktorer såsom 
betungande byråkrati, överdriven 
lagstiftning och överdrivna normer, höga 
skatter och protektionistiska tendenser.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 9b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) En tryggad övergripande 
makroekonomisk prestanda hos EU 
förutsätter en djupgående och effektiv 
inre marknad, och för att den ekonomiska 
och monetära unionen ska bli solid är det 
särskilt viktigt att den ger ekonomiska 
fördelar, återställer tillväxten och skapar 
nya arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 79
Siiri Oviir

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik, 
däribland miljövänlig teknik. Likaså är det 
väsentligt att entreprenörskap främjas, 
tillsammans med ett företagsklimat som 
gynnar innovation och aktivitet från de 
små och medelstora företagens sida, 
framför allt med hjälp av mindre 
betungande bestämmelser, minskad 
administrativ börda och bättre tillgång till 
kapital. Medlemsstaterna bör genomföra 
de reformer som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och garantera en 
effektiv resursanvändning. De bör också 
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förbättra företagsklimatet, stimulera 
skapandet av gröna arbetstillfällen och 
modernisera sin industribas.

Or. et

Ändringsförslag 80
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik, 
däribland miljövänlig teknik. Denna teknik 
bör så långt som möjligt göras tillgänglig 
för alla företag, också mikroföretagen och 
de små och medelstora företagen, så att 
hållbarhetsförbättrande förändringar kan 
genomföras överallt. Medlemsstaterna bör 
genomföra de reformer som krävs för att 
minska utsläppen av växthusgaser och 
garantera en effektiv resursanvändning. De 
bör också förbättra företagsklimatet, 
stimulera skapandet av gröna 
arbetstillfällen och modernisera sin 
industribas. Krisen bör varken förhindra 
eller försena denna viktiga övergång till 
en grön och hållbar ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 81
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 10 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter en hållbar 
utveckling. Hållbar utveckling innebär att 
utveckla nya processer och ny teknik, 
framför allt miljövänlig teknik, för att 
bygga en resurseffektiv och hållbar 
ekonomi. Medlemsstaterna bör genomföra 
de reformer som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och garantera en 
effektiv resursanvändning. De bör också 
förbättra klimatet för små och medelstora 
företag, stimulera skapandet av gröna och 
hållbara arbetstillfällen och modernisera 
sin industribas. Tillräckliga finansiella 
medel bör i synnerhet anslås för 
produktkonvertering, så att 
omstruktureringsprocesserna till följd av 
detta och konsekvenserna för 
arbetstagarna kan bemästras.

Or. de

Ändringsförslag 82
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

skapandet av gröna arbetstillfällen och 
arbetstillfällen inom den sociala 
ekonomin och modernisera sin industribas.

Or. el

Ändringsförslag 83
Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 84
Georges Bach

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 

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

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

Or. de

Ändringsförslag 85
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 87
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik, 
däribland miljövänlig teknik. 
Medlemsstaterna bör genomföra de 

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

däribland miljövänlig teknik. 
Medlemsstaterna bör genomföra de 
reformer som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och garantera en 
effektiv resursanvändning. De bör också 
förbättra företagsklimatet, stimulera 
skapandet av gröna arbetstillfällen och 
modernisera sin industribas.

Or. en

Ändringsförslag 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter en ekonomi för
alla. En ekonomi för alla innebär att bygga 
ett sammanhållet samhälle där 
människorna kan förutse och hantera 
förändring, och därigenom aktivt delta i det 
politiska, samhälleliga och kulturella 
livet. Medlemsstaternas reformer bör därför 
ha som mål att alla under hela livet ska få 
en inkomst som skyddar mot fattigdom 
och kvalificerad anställning för ett 
värdigt, självständigt liv och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för självvalt
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
kvinnor, äldre arbetstagare – och då 
särskilt kvinnor – ungdomar, personer 
med funktionshinder och invandrare. De 
bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av en hållbar 
ekonomi för alla. I centrum för 
medlemsstaternas reformprogram bör 
därför sådana insatser stå som syftar till att 
säkra en arbetsmarknad för alla genom 
investeringar i lyckade 
integrationsåtgärder och omställningar, 
utveckling av nödvändig kompetens, 
ökning av arbetstillfällenas kvalitet enligt 
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fattigdomen. ILO:s principer om anständigt arbete och 
med beaktande av slutsatserna från det 
informella mötet mellan arbets- och 
socialministrarna i Berlin den 
1820 januari 2007 på temat ”bra 
arbete”– där man kom fram till att 
Europa behöver fler och gemensamma 
ansträngningar för att främja 
arbetstagarnas rättigheter och deltagande, 
rättvisa löner, säkerhet och hälsoskydd i 
arbetet och familjevänliga arbetsupplägg 
och att goda och rättvisa 
anställningsförhållanden samt tillräckligt 
socialt skydd är nödvändigt för att 
medborgarna ska acceptera 
Europeiska unionen – och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
ofrivillig inaktivitet, samtidigt som man 
tryggar ett omfattande socialt skydd utöver 
ren fattigdomsbekämpning och 
säkerställer ett samhälleligt och kulturellt 
deltagande. Samtidigt måste ekonomiska 
och sociala skillnader undanröjas i stor 
skala.

Or. de

Ändringsförslag 89
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 

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

kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare. 
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att effektivisera 
arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, bland annat genom att främja 
samarbete mellan företag och universitet 
för att bättre samordna arbetsmarknadens 
krav och arbetskraftens kvalifikationer, 
samtidigt som man tryggar ett lämpligt och 
hållbart socialt skydd och en aktiv 
integration för att minska fattigdomen.

Or. el

Ändringsförslag 90
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare. 
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 

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

och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att effektivisera 
arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens i takt med 
arbetsmarknadens efterfrågan, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd och en
aktiv integration för att minska 
fattigdomen.

Or. pl

Ändringsförslag 91
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet, särskilt genom 
effektiv utbildning, och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd och en 
aktiv integration för att minska 
fattigdomen.

Or. fr

Ändringsförslag 92
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd och en 
aktiv integration för att minska 
fattigdomen.

Or. el

Ändringsförslag 93
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 94
Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 95
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 96
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 98
Marian Harkin

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 99
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 

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

genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare. 
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att effektivisera 
arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot 
segmentering, diskriminering, strukturell 
arbetslöshet och inaktivitet, samtidigt som 
man tryggar ett lämpligt och hållbart 
socialt skydd och en aktiv integration för 
att minska fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 100
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 11 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare. 
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 

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

därför sådana insatser stå som syftar till att 
effektivisera arbetsmarknaderna genom 
investeringar i lyckade omställningar, 
utveckling av nödvändig kompetens, 
ökning av arbetstillfällenas kvalitet och 
kamp mot segmentering, strukturell 
arbetslöshet och inaktivitet, samtidigt som 
man tryggar ett lämpligt och hållbart 
socialt skydd och en aktiv integration för 
att minska fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 101
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Inom ramen för målet om ”tillväxt 
för alla” bör medlemsstaterna fastställa 
en lämplig lagstiftningsram för de nya 
formerna av arbete och samtidigt ägna 
uppmärksamhet åt att garantera både en 
adekvat social trygghet och flexibla 
anställningsformer för arbetstagarna för 
att garantera möjligheterna att förena 
familjeliv och arbetsliv.

Or. en

Ändringsförslag 102
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Inom ramen för målet om ”tillväxt 
för alla” bör medlemsstaterna, på 
kommissionens initiativ, fastställa en 
lämplig lagstiftningsram för de nya 
formerna av arbete. Dessutom bör 
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medlemsstaterna bereda sig på att 
anpassa arbetsvillkoren och arbetstiden så 
de bättre motsvarar de anställdas behov.

Or. en

Ändringsförslag 103
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 104
Csaba Őry

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Inom ramen för målet om ”tillväxt 
för alla” bör medlemsstaterna, på 
kommissionens initiativ, fastställa en 
lämplig lagstiftningsram för de nya 
formerna av arbete. I denna ram bör det 
tas hänsyn både till tryggandet av flexibla 
anställningsformer, varvid man samtidigt 
bör undvika en uppspjälkning av 
arbetsmarknaden och garantera ett 
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omfattande skydd av arbetstagarnas 
individuella och kollektiva rättigheter, och 
till en adekvat social trygghet för 
arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 105
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Inom ramen för målet om ”tillväxt 
för alla” bör medlemsstaterna stimuleras 
att fastställa en lämplig lagstiftningsram 
för de nya anställningsformerna, och 
samtidigt ta hänsyn till att garantera både 
flexibla anställningsformer och adekvat 
social trygghet för arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 106
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 107
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) EU:s och medlemsstaternas 
strukturreformer kan effektivt bidra till 
tillväxt och arbetstillfällen om de ökar 
EU:s konkurrenskraft i den globala 
ekonomin, skapar nya möjligheter för 
Europas exportindustri och ger 
konkurrenskraftigt tillträde till viktig 
import. Reformerna bör därför anpassas 
med hänsyn till deras inverkan på den 
externa konkurrenskraften så att de främjar 
EU:s tillväxt och deltagande på öppna och 
rättvisa marknader i hela världen, varvid 
EU bör agera för en kraftfull 
världsomfattande tillsyn över aktörer som 
har ett stort inflytande på 
sysselsättningen, arbetskraftens rörlighet 
och på sociala finansprodukter såsom 
pensioner.

Or. nl

Ändringsförslag 108
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 12 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) EU:s och medlemsstaternas 
strukturreformer kan effektivt bidra till 
tillväxt och arbetstillfällen om de ökar 
EU:s konkurrenskraft i den globala 
ekonomin, skapar nya möjligheter för 
Europas exportindustri och ger 
konkurrenskraftigt tillträde till viktig 

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

tillträde till viktig import. Reformerna bör 
därför anpassas med hänsyn till deras 
inverkan på den externa konkurrenskraften 
så att de främjar EU:s tillväxt och 
deltagande på öppna och rättvisa 
marknader i hela världen.

Or. el

Ändringsförslag 109
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Medlemsstaterna bör rikta in sina 
nationella mål på att öka andelen kvinnor 
och män i sysselsättning till 75 % fram till 
2020, varvid framför allt ungdomar, äldre 
arbetstagare och funktionshindrade bör 
delta mer intensivt i yrkeslivet.
Dessutom bör medlemsstaterna rikta in 
sina nationella mål på att öka andelen 
kvinnor och män mellan 20 och 24 år i 
utbildning eller sysselsättning till 90 %.

Or. de

Ändringsförslag 110
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Skäl 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) När medlemsstaterna förbereder 
och genomför strukturella reformer bör 
de särskilt se till att den tillväxt som 
stimuleras är arbetsintensiv och åtföljs av 
ett omfattande sysselsättningsskapande i 
den reella ekonomin.



AM\820832SV.doc 57/211 PE442.935v02-00

SV

Or. en

Ändringsförslag 111
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Europa 2020-strategin måste 
understödjas av en rad integrerade 
strategier, som medlemsstaterna bör 
försöka genomföra fullt ut och i samma 
tempo, dock med hänsyn till sina egna 
särskilda svårigheter, så att de samordnade 
strukturreformerna får positiva 
spridningseffekter.

Or. el

Ändringsförslag 112
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. pl

Ändringsförslag 113
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 114
Tadeusz Cymański

Förslag till beslut
Skäl 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Europa 2020-strategin måste 
understödjas av en rad integrerade 
strategier, som medlemsstaterna sedan 
genomför med hänsyn till de nationella 
förutsättningarna.

Or. pl

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

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Då medlemsstaterna 
programplanerar och genomför 
EU-bidragen, bland dem också bidragen 
från Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Sammanhållningsfonden, bör de ta 
hänsyn till Europa 2020-strategin och 
framför allt dess sysselsättnings- och 
socialpolitiska aspekter. Insatserna av 
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EU-bidrag bör leda till att antalet 
byråkratiska hinder minskar samt att 
åtgärder på längre sikt underlättas.

Or. en

Ändringsförslag 116
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att detta mål ska nås bör 
medlemsstaterna åta sig att stimulera 
tillväxten och öka näringslivets 
innovationspotential, särskilt bland små 
och medelstora företag, särskilt genom att 
ge dem ekonomiska incitament och på det 
sättet skapa nya arbetstillfällen och 
avlasta industrin från administrativa och 
icke-tariffera hinder. För att underlätta 
kvinnors och ungdomars tillträde till 
arbetsmarknaden behövs det en 
tillräckligt väl utbyggd barnomsorg så att 
varje barn i förskoleåldern kan få 
dagvårdsplats utanför hemmet. Vidare bör 
varje ung person, i nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter, erbjudas en 
arbetsplats eller en utbildnings- och 
fortbildningsplats inom sex månader efter 
avslutad skolutbildning.

Or. de

Ändringsförslag 117
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör i sina 
rapporter om förvärvsfrekvensen ge klara, 
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könsuppdelade och jämförbara 
arbetsstatistiska uppgifter som ger en 
rättvisande bild av den procentuella 
andelen arbete som medger ekonomiskt 
oberoende samt av deltidsanställning och 
deltidsarbetslöshet.

Or. en

Ändringsförslag 118
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 119
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Då medlemsstaterna 
programplanerar och genomför 
EU-bidragen, bland dem också bidragen 
från Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Sammanhållningsfonden, bör de ta 
hänsyn till Europa 2020-strategin och 
framför allt dess sysselsättnings- och 
socialpolitiska aspekter. Detta framstår 
som viktigt, särskilt när man tänker på att 
samverkansvinsterna måste tillvaratas 
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bättre och de olika tillbudsstående 
finansiella instrumenten måste få 
komplettera varandra bättre, för att vi ska 
kunna nå de mångsidigt sammansatta 
målen i Europa 2020-strategin om en 
smart och hållbar tillväxt för alla och mer 
effektivt stödja de mest missgynnade 
mikroregionerna och de mest utsatta 
grupperna som är missgynnade i flera 
olika avseenden.

Or. en

Ändringsförslag 120
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Dessa riktlinjer riktar sig till 
medlemsstaterna, men det är absolut 
nödvändigt att Europa 2020-strategin 
genomförs i partnerskap med alla 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, i nära samarbete med 
parlament och företrädare för det civila 
samhället. En särskild roll tillfaller 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå, för utan deras deltagande är det 
praktiska genomförandet av 
sysselsättningsstrategin på företagsnivå 
inte möjligt. Alla aktörer måste vara 
likställda när det gäller att bidra till 
utarbetandet av nationella reformprogram, 
genomförandet av dessa och den 
övergripande kommunikationen om 
strategin.

Or. de
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Ändringsförslag 121
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Skäl 14 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(14) Dessa riktlinjer riktar sig till 
medlemsstaterna, men 
Europa 2020-strategin bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlament, arbetsmarknadens parter 
och företrädare för det civila samhället, 
som ska bidra till utarbetandet av 
nationella reformprogram, genomförandet 
av dessa och till den övergripande 
kommunikationen om strategin, eftersom 
socialpolitiken måste motsvara de lokala 
omständigheterna samt vad man föredrar 
på det lokala planet.

Or. en

Ändringsförslag 122
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Medlemsstaterna bör med hjälp av 
aktiveringsåtgärder höja 
sysselsättningsgraden, framför allt för 
lågutbildade, genom rådgivning, genom 
utbildning och vidareutbildning som tar 
sikte på arbetsmarknadens behov och 
genom subventionerade arbetstillfällen 
för funktionshindrade samt för personer i 
särskilt behov av skydd. Om situationen 
på arbetsmarknaden tillåter det bör 
medlemsstaterna genom lämpliga 
program förbättra anställbarheten för 
invandrare som redan befinner sig i 
landet. Dessutom behövs det innovativa 
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program för återinslussning av 
funktionshindrade på arbetsmarknaden. 
Därutöver bör medlemsstaterna ta bort de 
hinder som försvårar nykomlingars 
inträde på arbetsmarknaden, stödja 
sysselsättningsskapandet, främja sociala 
innovationer och förbättra 
arbetsförmedlingarnas kvalitet. Framför 
allt bör arbetstidsbestämmelserna få en 
flexiblare utformning, så att det blir 
möjligt med sådana arbetstider att man 
kan förena familjelivets och arbetslivets 
behov och mera flexibelt utträda ur 
arbetslivet när man kommit upp i den 
tredje åldern. Vidare krävs det förbättrade 
möjligheter att återgå till yrkeslivet efter 
en längre tids avbrott på grund av 
barnledighet. Flexicuritystrategier som 
ökar flexibiliteten och därmed förmågan 
att effektivt reagera på 
konjunkturväxlingar bör balanseras 
bättre med en aktiv arbetsmarknadspolitik 
och lämpliga sociala system, så att det inte 
blir oskäligt ekonomiskt betungande att 
byta arbetsplats. Detta bör kompletteras 
med en klar skyldighet att aktivt stödja 
arbetssökandet. I arbetslivet blir det allt 
vanligare med nya former för 
uppläggning av arbetet, såsom atypiskt 
tidsbestämt arbete, deltidsarbete och 
arbete i hemmet, utan att dessa former 
regleras i lag. De bör inte leda till 
minskad social trygghet för de personer 
som berörs av dem.

Or. de

Ändringsförslag 123
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till beslut
Skäl 14a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att se till att 
sysselsättningsriktlinjerna tillämpas i 
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medlemsstaterna bör den öppna 
samordningsmetoden förbättras eftersom 
dess inverkan i medlemsstaterna är för 
liten.

Or. lt

Motivering

Att medlemsstaterna har kommit olika långt i genomförandet av Lissabonstrategin har väckt 
allt större tvivel om nyttan av den öppna samordningsmetoden. Den måste därför förbättras 
så att den kan ha större inverkan på genomförandet av de fastställda målen.

Ändringsförslag 124
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 15 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 125
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 15 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 126
Franz Obermayr

Förslag till beslut
Skäl 15a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) I detta sammanhang bör medel ur 
Europeiska socialfonden i full 
utsträckning användas för att höja 
anställbarheten med hjälp av åtgärder för 
att utveckla de personliga färdigheterna 
och uppfylla kvalitetskraven i 
framtidsyrken. För att främja den 
yrkesmässiga rörligheten måste 
medlemsstaterna förbättra beredskapen 
till rörlighet genom incitament, särskilt 
åtgärder för att optimera kollektivtrafiken 
mellan tättbefolkade områden.

Or. de
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Ändringsförslag 127
Silvia Costa

Förslag till beslut
Skäl 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Dessa nya integrerade riktlinjer 
avspeglar Europeiska rådets slutsatser. De 
ger en tydlig vägledning för 
medlemsstaterna när det gäller att upprätta 
nationella reformprogram och genomföra 
reformer med hänsyn till det ömsesidiga 
beroendet och i enlighet med stabilitets-
och tillväxtpakten. Riktlinjerna kommer att 
ligga till grund för eventuella 
landsspecifika rekommendationer som 
rådet kan rikta till medlemsstaterna. De 
kommer också att ligga till grund för 
upprättandet av den gemensamma rapport 
om sysselsättningen som rådet och 
kommissionen varje år lägger fram inför 
Europeiska rådet. 

(16) Dessa nya integrerade riktlinjer 
avspeglar Europeiska rådets slutsatser. De 
ger en tydlig vägledning för 
medlemsstaterna när det gäller att upprätta 
nationella reformprogram och genomföra 
reformer med hänsyn till det ömsesidiga 
beroendet och i enlighet med stabilitets-
och tillväxtpakten. Enligt riktlinjerna ska 
medlemsstaterna årligen utarbeta 
rapporter, som ska granskas och 
utvärderas tillsammans med nationella 
budgetkonsolideringsåtgärder, varvid den 
nödvändiga kopplingen mellan 
genomförandet av målen i 
EU 2020-strategin och stabilitetspaktens 
krav fastställs. Riktlinjerna kommer att 
ligga till grund för landsspecifika 
meddelanden som rådet kan rikta till 
medlemsstaterna och som kan påverka 
tilldelningen från strukturfonderna. De 
kommer också att ligga till grund för 
upprättandet av den gemensamma rapport 
om sysselsättningen som rådet och 
kommissionen varje år lägger fram inför 
Europeiska rådet.

Or. it

Ändringsförslag 128
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Skäl 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Dessa nya integrerade riktlinjer 
avspeglar Europeiska rådets slutsatser. De 
ger en tydlig vägledning för 

(16) Dessa nya integrerade riktlinjer 
avspeglar Europeiska rådets slutsatser. De 
ger en tydlig vägledning för 
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medlemsstaterna när det gäller att upprätta 
nationella reformprogram och genomföra 
reformer med hänsyn till det ömsesidiga 
beroendet och i enlighet med stabilitets-
och tillväxtpakten. Riktlinjerna kommer att 
ligga till grund för eventuella 
landsspecifika rekommendationer som 
rådet kan rikta till medlemsstaterna. De 
kommer också att ligga till grund för 
upprättandet av den gemensamma rapport 
om sysselsättningen som rådet och 
kommissionen varje år lägger fram inför 
Europeiska rådet.

medlemsstaterna när det gäller att upprätta 
nationella reformprogram och genomföra 
reformer med hänsyn till det ömsesidiga 
beroendet och i enlighet med stabilitets-
och tillväxtpakten. Riktlinjerna kommer att 
ligga till grund för eventuella 
landsspecifika rekommendationer som 
rådet kan rikta till medlemsstaterna, med 
hänsyn till medlemsstaternas olika 
utgångspunkter. De kommer också att 
ligga till grund för upprättandet av den 
gemensamma rapport om sysselsättningen 
som rådet och kommissionen varje år 
lägger fram inför Europeiska rådet.

Or. el

Ändringsförslag 129
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Dessa nya integrerade riktlinjer 
avspeglar Europeiska rådets slutsatser. De 
ger en tydlig vägledning för 
medlemsstaterna när det gäller att upprätta 
nationella reformprogram och genomföra 
reformer med hänsyn till det ömsesidiga 
beroendet och i enlighet med stabilitets-
och tillväxtpakten. Riktlinjerna kommer att 
ligga till grund för eventuella 
landsspecifika rekommendationer som 
rådet kan rikta till medlemsstaterna. De 
kommer också att ligga till grund för 
upprättandet av den gemensamma rapport 
om sysselsättningen som rådet och 
kommissionen varje år lägger fram inför 
Europeiska rådet.

(16) Dessa nya integrerade riktlinjer 
avspeglar Europeiska rådets slutsatser. De 
ger en tydlig vägledning för 
medlemsstaterna när det gäller att upprätta 
nationella reformprogram och genomföra 
reformer med hänsyn till det ömsesidiga 
beroendet. Riktlinjerna kommer att ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan rikta till 
medlemsstaterna. De kommer också att 
ligga till grund för upprättandet av den 
gemensamma rapport om sysselsättningen 
som rådet och kommissionen varje år 
lägger fram inför Europeiska rådet.

Or. de
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Ändringsförslag 130
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Skäl 17a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 131
Silvia Costa

Förslag till beslut
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna i bilagan ska beaktas i 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
som det ska rapporteras om i de nationella 
reformprogrammen. Medlemsstaterna bör 
utforma reformprogram som 
överensstämmer med målen i ”de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020”. 

Riktlinjerna i bilagan och de nationella 
reformprogrammen ska prioriteras i 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik. 
Medlemsstaterna bör noggrant övervaka 
vilka konsekvenser reformprogrammen,
som måste överensstämma med målen i de 
integrerade riktlinjerna, får i 
sysselsättnings- och socialt hänseende. 
Medlemsstaterna ska vid rapportering om 
tillämpningen av riktlinjerna i bilagan 
följa den struktur man enats om på 
EU-nivå för att säkerställa öppenhet och 
för att åtgärder och resultat ska kunna 
jämföras.

Or. it

Ändringsförslag 132
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till beslut
Artikel 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjerna i bilagan ska beaktas i 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
som det ska rapporteras om i de nationella 
reformprogrammen. Medlemsstaterna bör 
utforma reformprogram som 
överensstämmer med målen i ”de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020”.

Riktlinjerna i bilagan ska tillämpas i 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
som det ska rapporteras om i de nationella 
reformprogrammen. Medlemsstaterna bör 
utforma reformprogram som 
överensstämmer med målen i ”de 
integrerade riktlinjerna för Europa 2020”.

Or. it

Ändringsförslag 133
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Medlemsstaterna ska, när de utformar 
och genomför sina nationella 
reformprogram med hänsyn tagen till 
riktlinjerna i bilagan, tillförsäkra en 
effektiv styrning av sysselsättnings- och 
socialpolitiken. De berörda parterna, 
också på regional och lokal nivå och 
inbegripet dem som påverkas av de olika 
aspekterna av Europa 2020-strategin, 
tillsammans med parlamentsorgan och 
arbetsmarknadens parter, ska nära 
medverka under hela arbetet med att 
utforma och genomföra programmen.
EU:s överordnade mål enligt bilagan ska 
följas upp med lämpliga delmål och 
indikatorer, bland dem också 
resultatindikatorer, samt med nationella 
mål, indikatorer och resultattavlor. 
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till dessa 
mål och indikatorer, liksom till 
riktlinjerna och eventuella landsspecifika 
rekommendationer från kommissionen.
Medlemsstaterna ska noga övervaka hur 
de reformer som genomförts med stöd av 
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de respektive nationella 
reformprogrammen påverkar 
sysselsättningen och de sociala 
förhållandena.
Då medlemsstaterna rapporterar om 
tillämpningen av riktlinjerna i bilagan ska 
de följa den struktur som överenskommits 
på EU-nivå och låta samma inslag ingå, 
för att tydlighet, insyn och jämförbarhet 
ska råda mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 134
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Medlemsstaterna ska, när de utformar 
och genomför sina nationella 
reformprogram med hänsyn tagen till 
riktlinjerna i bilagan, tillförsäkra en 
effektiv styrning av sysselsättnings- och 
socialpolitiken. De berörda parterna, 
också på regional och lokal nivå och 
inbegripet dem som påverkas av de olika 
aspekterna av Europa 2020-strategin, 
tillsammans med parlamentsorgan och 
arbetsmarknadens parter samt 
organisationer inom det civila samhället, 
framför allt sådana som tillhandahåller 
sociala tjänster, ska, när så är lämpligt, 
nära medverka under hela arbetet med att 
utforma, genomföra, övervaka och 
utvärdera programmen, liksom också vid 
fastställandet av mål och indikatorer.
EU:s överordnade mål enligt bilagan, ska 
följas upp med lämpliga delmål och 
indikatorer, bland dem också 
resultatindikatorer, samt med nationella 
mål, indikatorer och resultattavlor. 
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till dessa 
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mål och indikatorer, liksom till 
riktlinjerna och eventuella landsspecifika 
rekommendationer från kommissionen.
Medlemsstaterna ska noga övervaka hur 
de reformer som genomförts med stöd av 
de respektive nationella 
reformprogrammen påverkar 
sysselsättningen och de sociala 
förhållandena.
Då medlemsstaterna rapporterar om 
tillämpningen av riktlinjerna i bilagan ska 
de följa den struktur som överenskommits 
på EU-nivå och låta samma inslag ingå, 
för att tydlighet, insyn och jämförbarhet 
ska råda mellan medlemsstaterna.
I de nationella åtgärdsplanerna ska det 
uttryckligen anges vilka nationella 
skräddarsydda mål som ska bidra till 
EU:s överordnade mål, i enlighet med 
möjligheterna på nationell nivå. 
Medlemsstaterna ska vinnlägga sig om 
aktiv övervakning och ingående statistik. 
För att verkliga resultat ska åstadkommas 
och effekten av sysselsättningsriktlinjerna 
och de nationella reformplanerna 
förstärkas ska medlemsstaterna ställas 
inför konsekvenser ifall de inte följer dem.

Or. en

Ändringsförslag 135
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Europeiska kommissionen ska lägga fram 
årliga framstegsrapporter för 
Europaparlamentet och rådet för att 
övervaka och bedöma hur 
medlemsstaterna uppnått EU:s 
överordnade mål enligt bilagan.
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Kommissionen ska utarbeta 
konsekvensbedömningar i samband med 
halvtidsöversynen (för perioden 
20102014 och perioden efter 2014) 
tillsammans med en jämförande 
resultatanalys för att utvärdera hur målen 
i EU:s riktlinjer nåtts.
Kommissionen ska inleda 
överträdelseförfaranden mot 
medlemsstater som inte följt riktlinjerna.

Or. en

Motivering

Kommissionen ställs på nytt i centrum för systemet för övervakning av hur medlemsstaterna 
hanterar EU:s överordnade mål. Med hjälp av en ”fortgående decentraliserad dialog” på 
alla nivåer mellan kommissionen och medlemsstaterna kan man bäst se till att EU:s 
överordnade mål nås. Det är rimligt att man särskiljer två etapper, nämligen perioden 
20102014 och perioden efter 2014. Då man erinrar sig hurdan verkligheten är inom EU 
förstår man att det skulle krävas mellan tre och fyra år av förberedande arbete, under vilken 
tid man gradvis skulle utverka ett engagemang från medlemsstaternas, parlamentets och 
samhällets sida och bevilja konsekventa anslag till detta arbete.

Ändringsförslag 136
Csaba Őry

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Medlemsstaterna ska, när de utformar 
och genomför sina nationella 
reformprogram med hänsyn tagen till 
riktlinjerna i bilagan, tillförsäkra en 
effektiv styrning av sysselsättnings- och 
socialpolitiken. De berörda parterna, 
också på regional och lokal nivå, 
tillsammans med parlamentsorgan och 
arbetsmarknadens parter, ska nära 
medverka under hela arbetet med att 
utforma, genomföra och utvärdera 
programmen, också vid fastställandet av 
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mål och indikatorer.
EU:s mål, i den form de fastställts i 
rubrikerna i bilagan, ska följas upp med 
lämpliga delmål och indikatorer, bland 
dem också resultatindikatorer, samt med 
nationella mål, indikatorer och 
resultattavlor. Medlemsstaterna ska ta 
hänsyn till dessa mål och indikatorer, 
liksom till riktlinjerna och eventuella 
landsspecifika rekommendationer från 
kommissionen.
Medlemsstaterna ska noga övervaka hur 
de reformer som genomförts med stöd av 
de respektive nationella 
reformprogrammen påverkar 
sysselsättningen och de sociala 
förhållandena.
Då medlemsstaterna rapporterar om 
tillämpningen av riktlinjerna i bilagan ska 
de följa den struktur som överenskommits 
på EU-nivå och låta samma inslag ingå, 
för att tydlighet, insyn och jämförbarhet 
ska råda mellan medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 137
Ilda Figueiredo, Thomas Händel

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje -7 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje: Jämställdhet
Medlemsstaterna ska med hjälp av 
särskilda jämställdhetsmål, särskilda 
politiska åtgärder och integrering av
jämställdhetsperspektivet i alla former av 
politik öka sådan sysselsättning bland 
kvinnorna där kvinnornas rättigheter 
oinskränkt respekteras, samt få bort 
löneklyftan mellan könen tillsammans 
med diskrimineringen och skillnaderna 
mellan könen i fråga om sysselsättnings-



PE442.935v02-00 74/211 AM\820832SV.doc

SV

och arbetslöshetsfrekvens.
Medlemsstaterna bör sträva efter en 
sysselsättningsnivå på 75 procent bland 
kvinnor och män (utgående från 
heltidsekvivalenter) senast 2020, bland 
annat genom
– ökade offentliga och privata 
investeringar, flera offentliga tjänster av 
god kvalitet och stöd till familjer och 
enskilda,
– lättillgängliga, överkomligt prissatta, 
flexibla tjänster av god kvalitet, framför 
allt tillgång till barnomsorg, genom att 
eftersträva att täcka 50 procent av 
omsorgsbehovet för barn i åldrarna 
03 år och 100 procent av 
omsorgsbehovet för barn i åldrarna 
36 år, samt bättre tillgång till vård för 
andra vårdbehövande, framför allt äldre 
människor,
– åtgärder mot osäkra arbetsförhållanden, 
eftersom dessa i huvudsak drabbar 
kvinnor,
– ett utökat och förbättrat tillvaratagande 
av färdigheterna hos kvinnor som tillhör 
minoriteter och migranter,
– att erkänna att medhjälpande makar 
och livspartner, vilka i flertalet fall är 
kvinnor och hjälper till inom hantverket, 
handeln, jordbruket, fisket och smärre 
familjeföretag, har rätt till lämpligt skydd 
för sin sociala trygghet och sina arbeten,
– att förbättra arbetsförhållandena och 
värdesättningen av arbetet inom typiskt 
kvinnodominerade branscher (vård, 
hushållsarbete och vissa tjänstesektorer).
Medlemsstaterna bör göra mer för att 
utan inskränkningar tillämpa principen 
om lika lön för likvärdigt arbete och 
sträva efter att löneklyftan mellan könen 
ska minskas till 0–5 procent senast 2020. 
Dessa mål kommer att få stöd av 
kommissionens reviderade 
direktiv 75/117/EEG, som är effektivare 
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än den nuvarande lagstiftningen och 
föreskriver åtgärder om inte rätten till lika 
lön förverkligas och som dessutom 
garanterar avskräckande och 
proportionerliga påföljder (till exempel 
skärpta påföljder vid upprepad 
överträdelse).

Or. en

Ändringsförslag 138
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 7: Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och minska den 
strukturella arbetslösheten

Riktlinje 7: Skapa fler och bättre 
arbetstillfällen, minska den strukturella 
arbetslösheten och öka deltagandet på 
arbetsmarknaden

Or. en

Ändringsförslag 139
Georges Bach

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 7: Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och minska den 
strukturella arbetslösheten

Riktlinje 7: Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden med full sysselsättning 
som långsiktigt mål

Or. de

Ändringsförslag 140
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – rubriken 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 7: Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och minska den 
strukturella arbetslösheten

Riktlinje 7: Öka integrationen på 
arbetsmarknaden och minska 
arbetslösheten

Or. en

Ändringsförslag 141
Jutta Steinruck, Ole Christensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samtidigt som medlemsstaterna ökar 
förvärvsfrekvensen ska de iaktta villkoren 
för anständigt arbete. Medlemsstaterna 
ska dessutom ha som nationellt mål att 
andelen kvinnor och män mellan 20 och 
24 år som deltar i utbildning eller i 
arbetslivet ökas till 90 procent. Alla måste 
tillförsäkras möjlighet att delta i 
arbetslivet, framför allt vissa grupper som 
är missgynnade på arbetsmarknaden, 
såsom ungdomar, funktionshindrade och 
personer med invandrarbakgrund.
Medlemsstaterna anmodas öka 
förvärvsfrekvensen med 10 procent senast 
2014 med tonvikten lagd på följande 
grupper:
– Ungdomar mellan 15 och 25 år.
– Äldre arbetstagare mellan 50 och 64 år.
– Kvinnor.
– Icke-utbildad arbetskraft.
– Personer med funktionshinder.
– Personer med invandrarbakgrund.
Antalet långtidsarbetslösa bör minskas 
med 10 procent.

Or. en



AM\820832SV.doc 77/211 PE442.935v02-00

SV

Ändringsförslag 142
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att få bukt med den ihållande 
arbetslösheten i Europeiska unionen och 
åtgärda fattigdomen måste integrationen 
på arbetsmarknaden förbättras och 
sysselsättningsskapandet sporras runtom i 
Europa.
Medlemsstaterna och Europeiska unionen 
bör inrikta sina sysselsättningsskapande 
insatser på följande:
– Omställningsstöd för företag och 
arbetstagare inom branscher där antalet 
arbetstillfällen minskar så de kan få 
arbete inom branscher där det skapas nya 
och hållbara arbetstillfällen.
– En infrastruktur till stöd för nya 
näringsgrenar där det kan skapas 
hållbara arbetstillfällen.
– Investeringar i yrkesutbildning, 
innovation och forskning, i synnerhet för 
små och medelstora företag som är en 
viktig drivkraft på arbetsmarknaden.
– Stöd till den sysselsättningsskapande 
potentialen inom tjänster i allmänhetens 
intresse, så att målet om 
sysselsättningsskapande anknyts till ett 
positivt och aktivt arbete för att alla ska få 
vara med.
– Offentliga investeringar bör inriktas på 
hållbart högkvalitativt arbete.
För att få till stånd en bättre integration 
på arbetsmarknaden bör medlemsstaterna 
och EU lägga tyngdpunkten på att de som 
står utanför arbetsmarknaden bättre ska 
kunna komma in på den och skapa bättre 
arbetsförhållanden, framför allt för dem 
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som har arbeten av låg kvalitet samt 
anpassa arbetsplatserna utgående från 
behoven hos en mångsidigt sammansatt 
arbetskraft med stigande 
genomsnittsålder.

Or. en

Ändringsförslag 143
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

All politik som förs och alla åtgärder som 
vidtas inom ramen för riktlinjerna för 
sysselsättning ska vara kraftfullt 
jämställdhetsfrämjande och integrera 
genusperspektivet överallt. Detta gäller 
också politiken för positiv särbehandling 
för att förbättra kvinnornas rättigheter 
och jämställdheten. Socialskyddssystemen 
bör ses över så att de inte leder till 
bristande jämställdhet, 
arbetsförhållandena i kvinnodominerade 
branscher bör förbättras, det ofrivilliga 
deltidsarbetet minskas och jämställdheten 
garanteras inom allmän utbildning och 
yrkesutbildning. Här ställer EU upp som 
mål att minska löneklyftan mellan könen 
till 0–5 % senast 2020. Dessutom ställer 
EU upp mål om ett ökat utbud av 
lättillgängliga överkomligt prissatta och 
flexibla vårdtjänster av hög kvalitet för 
alla, framför allt barnomsorg, genom att 
eftersträva att täcka 70 % av 
omsorgsbehovet för barn i åldrarna 
03 och 100 % av omsorgsbehovet för 
barn i åldrarna 3–6 år och kommer under 
den tid som EU 2020-strategin omspänner 
att införa särskilda mål för vård av andra 
vårdbehövande, inbegripet äldre 
människor, utgående från en fortlöpande 
bedömning av de faktiska och potentiella 
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behoven.

Or. xm

Ändringsförslag 144
Csaba Őry

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha som nationellt 
mål att förvärvsfrekvensen bland kvinnor 
och män ska öka till 75 procent fram till 
2020, vilket ska åstadkommas framför allt 
genom att ungdomar, äldre människor, 
lågutbildade och funktionshindrade i 
ökad utsträckning kan delta på 
arbetsmarknaden och legala invandrare 
integreras bättre. Medlemsstaterna ska 
dessutom ha som nationellt mål att 
andelen kvinnor och män mellan 15 och 
24 år som deltar i utbildning, 
yrkesutbildning eller i arbetslivet ökas till 
minst 90 procent.

Or. en

Ändringsförslag 145
Kinga Göncz

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha som nationellt 
mål att förvärvsfrekvensen bland kvinnor 
och män ska öka till 75 procent fram till 
2020, vilket ska åstadkommas framför allt 
genom att ungdomar, äldre människor, 
lågutbildade och funktionshindrade i 
ökad utsträckning kan delta på 
arbetsmarknaden och legala invandrare 
integreras bättre. Medlemsstaterna ska 
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dessutom ha som nationellt mål att 
andelen kvinnor och män mellan 15 och 
24 år som deltar i utbildning, 
yrkesutbildning eller i arbetslivet ökas till 
minst 90 procent.

Or. en

Ändringsförslag 146
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt 
integration på arbetsmarknaden för 
ungdomar, funktionshindrade, 
invandrare och andra utsatta grupper. 
Medlemsstaterna måste effektivt 
genomföra lagstiftningen mot 
diskriminering för att ha en 
arbetsmarknad där utsikterna till 
integration är bättre samt för att få en 
mer mångsidigt sammansatt arbetskraft. 
För att kvinnor lättare ska kunna få 
tillgång till högkvalitativt arbete bör det 
införas en politik som skapar balans 
mellan arbete och familjeliv, tillsammans 
med barnomsorg till överkomligt pris, rätt 
till deltidsarbete, flexibel arbetstid och 
flexibilitet i fråga om var arbetet utförs. 
Medlemsstaterna bör också arbeta för att 
det obetalda vårdarbetet delas jämnt 
mellan män och kvinnor och öka 
deltidsarbetandet bland män, framför allt 
för att högutbildade kvinnor ska kunna 
stanna kvar inom vetenskapen och 
tekniken. Medlemsstaterna bör också 
undanröja hindren för nya arbetstagares 
inträde på arbetsmarknaden, stödja 
egenföretagande och skapandet av 
arbetstillfällen, bl.a. inom miljövänlig 
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sysselsättning och på vårdområdet, samt 
främja social innovation.

Or. en

Ändringsförslag 147
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem,
samt fullt ut utnyttja stödet från Europeiska 
socialfonden för att öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och bekämpa 
segmentering och overksamhet, ojämlikhet 
mellan könen, och samtidigt minska den 
strukturella arbetslösheten. Åtgärderna för 
att öka flexibiliteten och säkerheten bör 
vara balanserade och ömsesidigt 
förstärkande. Medlemsstaterna bör därför 
införa en kombination av flexibla och 
pålitliga anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
och skyldigheter för arbetslösa när det 
gäller att aktivt söka arbete.

Empiriska undersökningar av 
arbetsmarknaderna i EU har hittills visat 
att flexibla anställningar har den 
starkaste negativa effekten på 
anställbarheten, eftersom flexibla 
anställningsformer (deltidsanställning 
som är så marginell att den inte ens 
omfattas av socialförsäkringskrav, 
personaluthyrning, visstidsanställningar, 
projektarbete m.m.) inte bara är 
förknippade med lägre social trygghet och 
lägre inkomst utan också med bristande 
möjligheter till utbildning, yrkesmässig 
utveckling och livslångt lärande samt att 
ju flexiblare anställningen är, desto 
otryggare är den. Medlemsstaterna bör 
integrera och tillämpa begreppet ”bra 
jobb” , samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och ofrivillig
overksamhet, ojämlikhet mellan könen, 
och samtidigt minska den strukturella 
arbetslösheten. Begreppet ”bra jobb” 
poängterar starkt kvalitet i arbetslivet, 
bättre social trygghet och social 
integration, utbyggnad av arbetstagarnas 
nuvarande rättigheter och införande av 
nya rättigheter, främjande av hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, bättre 
hantering av sociala risker och en 
möjlighet att förena arbetet och livet 
utanför arbetet. Kraftfulla åtgärder för att 
öka säkerheten genom att frångå otrygga 
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anställningar, tillsammans med dem som 
hör samman med dessa osäkra 
anställningsförhållanden bör med 
eftertryck vidtas av medlemsstaterna för 
att atypiska former av anställning ska 
kunna begränsas och fås bort och 
missbruk av sådana anställningsformer 
bör beivras. Medlemsstaterna måste därför 
införa en kombination av trygga och 
pålitliga anställningskontrakt, en aktiv och 
integrerande arbetsmarknadspolitik, 
effektivt livslångt lärande, strategier för att 
stödja rätten till arbetskraftens frivilligt 
valda rörlighet och rätten till effektiva
sociala trygghetssystem med hög kvalitet 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
för arbetslösa att få adekvata förmåner 
och skräddarsydda åtgärder så de kan 
finna anställning med god kvalitet eller, 
vid behov, yrkesutbildning och förbättring 
av kunskaper och färdigheter.

Or. xm

Ändringsförslag 148
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de 
principer för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 

För att nå detta mål bör medlemsstaterna
främja en tillväxt som skapar nya 
arbetstillfällen under anständiga 
arbetsvillkor genom en aktiv 
arbetsmarknadspolitik och öka 
näringslivets innovativa potential, framför 
allt inom de små och medelstora 
företagen. För att de arbetstillfällen som 
skapas ska bli hållbara bör sådana 
företag stödjas som investerar i 
framtidsinriktad teknik, vetenskap och 
forskning. Små och medelstora företag 
tryggar sysselsättningstillväxten och 
förtjänar särskilt stöd. För att kvinnor och 
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flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
och skyldigheter för arbetslösa när det 
gäller att aktivt söka arbete.

män lättare ska komma in på 
arbetsmarknaden bör det ordnas med en 
lämplig barnomsorg så att varje 
förskolebarn kan få barnomsorg utanför 
familjen. Det måste uppställas ett särskilt 
mål för barnomsorgen för att kvinnors 
deltagande i arbetslivet ska underlättas.

Alla ungdomar ska ges en arbetsplats 
eller en plats inom yrkesutbildning eller 
vidareutbildning inom sex månader efter 
avslutad skolgång, i nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter. De styrande 
myndigheterna bör se till att ungdomar 
upp till 25 års ålder som gått arbetslösa i 
fyra månader erbjuds antingen en 
arbetsplats eller en plats inom utbildning.
Långtidsarbetslösa bör erbjudas 
anställbarhetsåtgärder för vilka det bör 
fastställas kvantitativa mål, till stöd för en 
förebyggande arbetsmarknadspolitik. 
Varje arbetslös vuxen bör erbjudas ett 
arbete, en plats som lärling, ytterligare 
yrkesutbildning eller andra 
anställbarhetsåtgärder inom högst 
12 månader efter det att han eller hon 
blivit arbetslös. Därför bör 25 procent av 
alla långtidsarbetslösa delta i en aktiv 
arbetsmarknadsåtgärd under 2014, i form 
av yrkesutbildning, utbildning och/eller 
omplacering i arbetslivet.
Medlemsstaterna ska garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Or. en
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Ändringsförslag 149
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör främja tillväxten 
och således skapa nya, hållbara och 
högkvalitativa arbetstillfällen, öka 
näringslivets innovativa potential framför 
allt genom att erkänna vilken viktig roll 
de små och medelstora företagen och de 
fria yrkesutövarna spelar samt minska de 
administrativa bördorna och den onödiga 
byråkratin. Åtgärder bör vidtas för att fler 
äldre människor och funktionshindrade 
ska komma ut på arbetsmarknaden samt 
för att effektivt motverka diskriminering 
på arbetsmarknaden på grund av ålder, 
funktionshinder, kön, ras, sexuell 
läggning och religion eller övertygelse, 
såsom det föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning. Medlemsstaterna bör 
integrera de principer för flexicurity som 
antagits av Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
minska fattigdom, socialt utanförskap och 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.
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Or. en

Ändringsförslag 150
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja
arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
och skyldigheter för arbetslösa när det 
gäller att aktivt söka arbete.

Medlemsstaterna bör integrera och tillämpa 
begreppet ”bra jobb”, samt fullt ut utnyttja 
stödet från Europeiska socialfonden för att 
öka deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och ofrivillig
overksamhet, ojämlikhet mellan könen, 
och samtidigt minska den strukturella 
arbetslösheten. Begreppet ”bra jobb” 
poängterar starkt kvalitet i arbetslivet, 
bättre social trygghet och social 
integration, utbyggnad av arbetstagarnas 
nuvarande rättigheter och införande av 
nya rättigheter, främjande av hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, bättre 
hantering av sociala risker och 
möjligheter att förena arbetet och livet 
utanför arbetet.

Åtgärder för att öka säkerheten genom att 
frångå osäkra anställningsförhållanden, 
tillsammans med de atypiska 
avtalsarrangemang som hör samman med 
dessa osäkra anställningsförhållanden 
bör med eftertryck vidtas av 
medlemsstaterna för att atypiska former 
av anställning ska kunna begränsas och 
fås bort och missbruk av sådana 
anställningsformer bör beivras. 
Medlemsstaterna måste därför införa en 
kombination av trygga och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv och 
integrerande arbetsmarknadspolitik, 
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effektivt livslångt lärande, strategier för att 
stödja rätten till arbetskraftens frivilligt 
valda rörlighet och rätten till effektiva 
sociala trygghetssystem med hög kvalitet
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
för arbetslösa att få adekvata förmåner 
och skräddarsydda åtgärder så de kan 
finna anställning med god kvalitet eller, 
vid behov, yrkesutbildning och förbättring 
av kunskaper och färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 151
Silvia Costa

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt
och tillhandahålla särskilda slags 
mentorskap under övergången från ett 
arbetstillfälle till ett annat, nya 
kompletterande 
socialförsäkringsbestämmelser och 
tjänster som gör det möjligt att förena 
arbetsliv och privatliv, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
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sociala trygghetssystem som tar hänsyn till 
avbrott i yrkeslivet, särskilt för ungdomar 
och kvinnor, för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Or. it

Ändringsförslag 152
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Kommissionen måste visserligen se över 
flexicuritystrategin för att högprioritera 
frågan om trygghet i samband med 
övergångar mellan olika arbeten, men 
medlemsstaterna bör integrera de principer 
för den reviderade flexicurity som antagits 
av Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering genom att erbjuda 
en adekvat trygghet för alla anställda, 
oavsett deras typ av anställningskontrakt. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Det måste 
framhållas att flexibilitet utan social 
trygghet och tillträde till livslångt lärande 
inte är ett hållbart sätt att öka 
sysselsättningen. Medlemsstaterna bör 
därför införa en kombination av flexibla 
och pålitliga anställningskontrakt, en aktiv 
och integrerande arbetsmarknadspolitik, 
effektivt livslångt lärande för alla 
anställda, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem tillgängliga för 
alla anställda för att skapa trygghet i 



PE442.935v02-00 88/211 AM\820832SV.doc

SV

samband med övergångar mellan olika 
arbeten och således bidra till framstegen 
på väg mot stabil och rättsligt trygg 
anställning. Alla anställda måste 
tillerkännas rätten att förkovra sina 
färdigheter och likaså måste behovet av 
sådan förkovran erkännas som en 
grundläggande del av vars och ens 
arbetsliv.

Or. en

Ändringsförslag 153
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från Europeiska 
socialfonden för att öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och bekämpa 
segmentering och overksamhet, ojämlikhet 
mellan könen, och samtidigt minska den 
strukturella arbetslösheten. Åtgärderna för 
att öka flexibiliteten och säkerheten bör 
vara balanserade och ömsesidigt 
förstärkande. Medlemsstaterna bör därför 
införa en kombination av flexibla och 
pålitliga anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från Europeiska 
socialfonden för att öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och bekämpa 
segmentering och overksamhet, ojämlikhet 
mellan könen, och samtidigt minska den 
strukturella arbetslösheten. Åtgärderna för 
att öka flexibiliteten och trygga 
karriärutvecklingen bör vara balanserade 
och ömsesidigt förstärkande. Detta ställer 
krav på en översyn av möjligheterna att få 
stöd från Europeiska socialfonden vilka 
bör underlättas, när detta låter sig göras.
Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 
med arbetsmarknadens parter, införa en 
kombination av flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet, mindre 
betungande regler för egenföretagare och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem, 
varvid hänsyn bör tas till gränsarbete, för 
att garantera att övergångar mellan olika 
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arbeten åtföljs av tydliga rättigheter och 
skyldigheter för arbetslösa när det gäller att 
aktivt söka arbete och arbetssökandet 
stimuleras.

Or. nl

Ändringsförslag 154
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden, med fullständiga 
garantier för arbetstagarnas rättigheter 
och hälsa, för att öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och bekämpa 
segmentering och overksamhet, ojämlikhet 
mellan könen, och samtidigt minska den 
strukturella arbetslösheten. Åtgärderna för 
att öka flexibiliteten och säkerheten bör 
vara balanserade och ömsesidigt 
förstärkande. Medlemsstaterna bör därför 
införa en kombination av flexibla och 
pålitliga anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet, med respekt för 
arbetstagarnas familjesituation, och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem för 
att garantera att övergångar mellan olika 
arbeten åtföljs av tydliga rättigheter och 
skyldigheter för arbetslösa när det gäller att 
aktivt söka arbete.

Or. el
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Ändringsförslag 155
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningsformer, 
som anges i kontrakt som ska garantera 
alla anställda, oavsett deras rättsliga 
status, ett antal grundläggande 
rättigheter, en aktiv arbetsmarknadspolitik, 
effektivt livslångt lärande, strategier för att 
främja arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem för 
att garantera att övergångar mellan olika 
arbeten åtföljs av tydliga rättigheter och 
skyldigheter för arbetslösa när det gäller att 
aktivt söka arbete.

Or. it

Ändringsförslag 156
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
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Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet samt rörligheten 
inom EU-länderna, och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
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flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter för arbetslösa. 
Medlemsstaterna bör säkerställa effektiva 
arbetsförmedlingstjänster.

Or. de

Ändringsförslag 158
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten och 
osäkerheten i arbetslivet genom att 
erbjuda en adekvat trygghet för alla 
arbetstagare, oavsett deras typ av 
anställningskontrakt. Åtgärderna för att
öka flexibiliteten och säkerheten bör vara 
balanserade och ömsesidigt förstärkande. 
Medlemsstaterna bör därför införa en 
kombination av flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete. Socialt partnerskap är ett 
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väsentligt inslag i den europeiska 
modellen och därför behövs det ett 
balanserat medbestämmande. Den sociala 
dialogen måste stärkas.

Or. en

Ändringsförslag 159
Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete. Medlemsstaterna bör vidta 
särskilda åtgärder som säkerställer att 
unga får sysselsättning under riktiga och 
fasta anställningsförhållanden.

Or. da
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Ändringsförslag 160
Marian Harkin

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem på 
ett balanserat sätt, samt fullt ut utnyttja 
stödet från Europeiska socialfonden för att 
öka deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten, 
framför allt bland ungdomarna. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör, under hänsynstagande till den 
demografiska utmaningen, införa en 
kombination av flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 161
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av 
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Europeiska rådet i sin
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga anställningskontrakt, 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, effektivt 
livslångt lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Europeiska rådet i dess
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten på 
arbetsmarknaden är väsentliga. 
Medlemsstaterna bör därför införa en 
kombination av flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och ändamålsenliga 
sociala trygghetssystem för att garantera att 
övergångar mellan olika arbeten åtföljs av 
tydliga rättigheter och skyldigheter för 
arbetslösa när det gäller att aktivt söka 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 162
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de 
principer för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från 
Europeiska socialfonden för att öka
deltagandet på arbetsmarknaden och
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten.
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga 

För att nå detta mål bör medlemsstaterna 
gynna en sysselsättningsfrämjande tillväxt 
så det uppstår nya arbetstillfällen, öka
näringslivets innovativa potential framför 
allt inom de små och medelstora 
företagen och befria näringslivet från 
administrativa och icke-tariffera hinder.
För att kvinnor och ungdomar lättare ska 
komma in på arbetsmarknaden bör det 
ordnas med en lämplig barnomsorg så att 
varje förskolebarn kan få barnomsorg 
utanför hemmet och alla ungdomar får en 
arbetsplats eller en plats inom 
yrkesutbildning eller vidareutbildning 
inom fyra månader efter avslutad 
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anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
och skyldigheter för arbetslösa när det 
gäller att aktivt söka arbete.

skolgång, i nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter.

Or. en

Ändringsförslag 163
Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de 
principer för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och 
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
och skyldigheter för arbetslösa när det 
gäller att aktivt söka arbete.

För att nå detta mål ska medlemsstaterna
påta sig att stimulera tillväxten och på det 
sättet skapa nya arbetstillfällen samt öka 
näringslivets innovationspotential,
framför allt hos olika små och medelstora 
företag, samt avlasta industrin från
administrativa och icke-tariffera hinder. 
De ska också ta fram bestämmelser och 
stöd som tar hänsyn till 
företagsmångfalden, så att alla typer av 
företag kan få samma villkor när det gäller
konkurrens och marknadsföring.

Or. es



AM\820832SV.doc 97/211 PE442.935v02-00

SV

Ändringsförslag 164
Jutta Steinruck, Ole Christensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsförmedlingarna måste erbjuda 
yrkesutbildnings- och mentorprogram, 
framför allt inom informations- och 
kommunikationsteknik och dessutom 
ordna så de arbetssökande kan använda 
höghastighets-Internet för att deras 
sökande efter en arbetsplats ska gå så lätt 
som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 165
Rovana Plumb

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kvinnor och ungdomar ska få det 
lättare att komma in på arbetsmarknaden 
bör man ordna med en adekvat 
barnomsorg genom att eftersträva att 
täcka 50 procent av omsorgsbehovet för 
barn i åldrarna 03 år och 100 procent av 
omsorgsbehovet för barn i åldrarna 
36 år.

Or. en

Ändringsförslag 166
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör också tillämpa och 
respektera de grundläggande principerna 
om lika behandling och 
icke-diskriminering, tillsammans med 
principerna i de europeiska 
socialdirektiven, bland dem också de som 
följer av ett ramavtal mellan 
arbetsmarknadens parter i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 167
Lívia Járóka

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör, i samarbete med
arbetsmarknadens parter, öka 
förvärvsfrekvensen genom aktiverande 
åtgärder, framför allt för lågutbildade och
för personer i behov av särskilt skydd 
och/eller stöd, såsom romerna, vilket bör 
ske i form av rådgivningstjänster och 
utbildning och yrkesutbildning, anpassad 
efter arbetsmarknadens behov. Den 
sociala ekonomin bör stödjas i detta 
sammanhang. Dessutom bör 
medlemsstaterna med hjälp av lämpliga 
program öka anställbarheten bland legala 
invandrare och romer, bland andra 
missgynnade folkgrupper. Fortlöpande 
åtgärder och innovativa program behövs 
också för integreringen på 
arbetsmarknaden av funktionshindrade 
och av personer som tillhör etniska 
minoritetsgrupper, vilket även bör ske
med hjälp av subventionerade 
arbetstillfällen.

Medlemsstaterna bör dessutom undanröja 
de hinder som gör det svårt för människor 
att för första gången komma in på 
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arbetsmarknaden samt stödja 
sysselsättningsskapandet, sporra till social 
innovation och göra 
arbetsförmedlingarnas tjänster bättre och 
effektivare, vilket också gäller de 
offentliga arbetsförmedlingarna. Framför 
allt bör reglerna för arbetstiden göras 
mera flexibla så att det går att förena 
arbetets och familjens krav och på mera 
flexibla villkor övergå från arbetslivet till 
pensioneringen.
Externa och interna flexicuritystrategier 
för att man med hjälp av ökad flexibilitet 
ska kunna reagera mera effektivt på 
konjunkturväxlingarna bör tillämpas 
bättre med hjälp av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik och adekvata 
system för social trygghet så att byte av 
arbete inte är förenat med oskäliga 
ekonomiska kostnader. Denna politik bör 
åtföljas av ett klart engagemang att aktivt 
stödja arbetssökandet. Nya former för 
arbetets organisation, såsom atypiskt 
tillfälligt arbete, deltidsarbete, 
distansarbete och arbete i hemmet blir allt 
vanligare i arbetslivet, men det finns 
ingen lagstadgad övervakning av dem. De 
får inte leda till en nedskärning av 
arbetstagarnas individuella och kollektiva 
rättigheter och av socialskyddet för dem 
det berör.

Or. en

Ändringsförslag 168
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 

Medlemsstaterna bör, i samarbete med
arbetsmarknadens parter, öka 
förvärvsfrekvensen genom aktiverande 
åtgärder, framför allt för lågutbildade och
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anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. Yrkesmässig rörlighet bör
belönas. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden.

för personer i behov av särskilt skydd 
och/eller stöd, såsom romerna, vilket bör 
ske i form av rådgivningstjänster och 
utbildning och yrkesutbildning, anpassad 
efter arbetsmarknadens behov. Den 
sociala ekonomin bör stödjas i detta 
sammanhang. Dessutom bör 
medlemsstaterna med hjälp av lämpliga 
program öka anställbarheten bland legala 
invandrare. Fortlöpande åtgärder och 
innovativa program behövs också för 
integreringen på arbetsmarknaden av 
funktionshindrade, vilket även bör ske
med hjälp av subventionerade 
arbetstillfällen.

Medlemsstaterna bör dessutom undanröja 
de hinder som gör det svårt för människor 
att för första gången komma in på 
arbetsmarknaden samt stödja 
sysselsättningsskapandet, sporra till social 
innovation och göra 
arbetsförmedlingarnas tjänster bättre och 
effektivare, vilket också gäller de 
offentliga arbetsförmedlingarna. Framför 
allt bör reglerna för arbetstiden göras 
mera flexibla så att det går att förena
arbetets och familjens krav och på mera 
flexibla villkor övergå från arbetslivet till 
pensioneringen.
Externa och interna flexicuritystrategier 
för att man med hjälp av ökad flexibilitet 
ska kunna reagera mera effektivt på 
konjunkturväxlingarna bör tillämpas 
bättre med hjälp av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik och adekvata 
system för social trygghet så att byte av 
arbete inte är förenat med oskäliga 
ekonomiska kostnader. Denna politik bör 
åtföljas av ett klart engagemang att aktivt 
stödja arbetssökandet. Nya former för 
arbetets organisation, såsom atypiskt 
tillfälligt arbete, deltidsarbete, 
distansarbete och arbete i hemmet blir allt 
vanligare i arbetslivet, men det finns 
ingen lagstadgad övervakning av dem. De 
får inte leda till en nedskärning av 
arbetstagarnas individuella och kollektiva 
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rättigheter och av socialskyddet för dem 
det berör.

Or. en

Ändringsförslag 169
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör genom 
rådgivningstjänster och utbildning och 
yrkesutbildning, anpassad efter
arbetsmarknadens behov, öka 
förvärvsfrekvensen genom aktiverande 
åtgärder, framför allt för lågutbildade, 
samt genom subventionerade 
arbetstillfällen för funktionshindrade och 
personer i behov av särskilt skydd. 
Dessutom bör medlemsstaterna med hjälp 
av lämpliga program öka anställbarheten 
bland minoriteter, framför allt romerna 
och legala invandrare. Innovativa 
program behövs också med tanke på
återinslussningen av funktionshindrade 
på arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
dessutom undanröja de hinder som gör 
det svårt för människor att för första 
gången komma in på arbetsmarknaden 
samt stödja sysselsättningsskapandet, 
sporra till social innovation och göra 
arbetsförmedlingarnas tjänster bättre och 
effektivare. Framför allt bör reglerna för 
arbetstiden göras mera flexibla så att det 
går att förena arbetets och familjens krav 
och på mera flexibla villkor övergå från 
arbetslivet till pensioneringen. Externa
och interna flexicuritystrategier för att 
man med hjälp av ökad flexibilitet ska 
kunna reagera mera effektivt på 
konjunkturväxlingarna bör skyddas bättre 
med hjälp av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik och adekvata 
system för social trygghet så att byte av 
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arbete inte är förenat med oskäliga 
ekonomiska kostnader. Denna politik bör 
åtföljas av ett klart engagemang att aktivt 
stödja arbetssökandet. Nya former för 
arbetets organisation, såsom atypiskt 
tillfälligt arbete, deltidsarbete, 
distansarbete och arbete i hemmet blir allt 
vanligare i arbetslivet, men det finns 
ingen lagstadgad övervakning av dem. De 
får inte leda till en nedskärning av det 
sociala skyddet för dem det berör. Det bör 
ses till att de nya anställningsformerna 
inte skapas på bekostnad av ordinarie 
anställningsavtal (med stadigvarande 
heltidsanställning).

Or. en

Ändringsförslag 170
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör utnyttja dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, diskriminering av kvinnor,
invandrare, äldre och funktionshindrade,
brist på sysselsättning och svart arbete. 
Svart arbete bör bekämpas genom 
skatteåtgärder för låginkomsttagare och 
för hantverkstjänster och genom skärpta 
kontroller från arbetsinspektioners och 
socialförsäkringsmyndigheters sida.
Yrkesmässig rörlighet bör belönas genom 
arbetsrelaterade, sociala och 
skattemässiga åtgärder. Man måste
förbättra arbetets kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera 
”fattigdomssäkrad” social trygghet också 
för personer med otrygga och andra 
former av atypiska arbetskontrakt och 
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egenföretagare. Medlemsstaterna bör enas 
om ett EU-mål för minimilöner 
(lagstadgade eller kollektivavtalade på 
nationell, regional eller sektoriell nivå), 
som ska ge en ersättning på minst 60 % av 
relevant (nationell, sektoriell osv.) 
genomsnittsinkomst, och dessutom enas 
om en tidtabell för att nå detta mål i alla 
medlemsstater. Arbetsförmedlingen måste 
stärkas reellt och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som särskilt hotas 
av arbetslöshet, och motsvarande åtgärder 
måste erbjudas inom ramen för en aktiv 
arbetsmarknadspolitik för alla. Detta bör 
ske genom individanpassade tjänster 
inriktade på dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 171
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. De bör även inrätta flexibla 
förfaranden så att företag som har 
ekonomiska svårigheter tillfälligt kan 
ändra kontrakten för att de anställda ska 
kunna behålla jobben. Yrkesmässig 
rörlighet bör belönas framför allt genom 
incitament vad gäller skatter och 
socialförsäkringar. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att se till att 
de anställda kan utöva sin verksamhet i 
en miljö som skyddar deras hälsa och 
bekämpa låga löner och garantera 
tillfredsställande social trygghet också för 
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arbetsmarknaden. anställda med tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet, så att arbetsgivare och 
anställda kan få kännedom om sina 
rättigheter. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på dem 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 172
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör sträva efter att med 
positiva metoder öka förvärvsfrekvensen, 
framför allt för lågutbildade, med hjälp av 
rådgivningstjänster, personligt stöd och 
integreringsåtgärder samt genom 
utbildning och yrkesutbildning som 
anpassats efter den enskildes och 
arbetsmarknadens behov. Lagstiftningen 
mot diskriminering i 
anställningssammanhang bör genomföras 
effektivt, i linje med EU-lagstiftningen. 
Innovativa program behövs också med 
tanke på återinslussningen av 
funktionshindrade på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör dessutom undanröja 
de hinder som gör det svårt för människor 
att för första gången komma in på 
arbetsmarknaden samt stödja skapandet 
av hållbara högkvalitativa arbetstillfällen, 
sporra till social innovation och förbättra 
arbetsförmedlingarnas tjänster. Man bör 
förbättra arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
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egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar, äldre människor, legala 
invandrare, etniska minoriteter, 
funktionshindrade och personer som hotas 
av arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 173
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. I synnerhet bör man 
bekämpa den könsrelaterade 
segmenteringen på arbetsmarknaden, 
framför allt genom att vidta särskilda 
åtgärder mot kvinnodominansen i 
låglöneyrken och i högre grad främja 
kvinnor i ledande ställning. Yrkesmässig
rörlighet bör belönas. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden.

Or. de
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Ändringsförslag 174
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. För att säkerställa 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter 
och sociala trygghet och för att de inte ska 
utnyttjas på arbetsmarknaden måste de 
anställas lagligt och på grundval av 
anställningskontrakt som uppfyller 
normerna i lagstiftningen. 
Medlemsstaterna måste se till att en öppen 
arbetsmarknad förverkligas i hela EU.
Yrkesmässig rörlighet bör belönas. Man 
bör förbättra arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden.

Or. lt

Motivering

Svart arbete och arbete som inte uppfyller kraven i lagstiftningen är redan alltför vanligt i 
EU. Särskilt utsatta är invandrare på grund av bristande språkkunskaper och otillräckliga 
kunskaper om lagstiftningen. Detta innebär att arbetstagarnas rättigheter inte respekteras 
och att medlemsstaterna förlorar intäkter, samtidigt som socialpolitiken urholkas.
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Ändringsförslag 175
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 176
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och
svart arbete. Yrkesmässig rörlighet bör 

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

svart arbete. Yrkesmässig rörlighet bör 
belönas. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, särskilt för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet, men också för lågutbildade. 
Detta bör ske genom individanpassade 
tjänster inriktade på de som befinner sig 
längst bort från arbetsmarknaden.

Or. pl

Ändringsförslag 177
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 178
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 179
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Anständigt arbete måste vara ledstjärnan 
för både sysselsättningsskapandet och 
integreringen på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 180
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. Yrkesmässig rörlighet bör 
belönas. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och
anställningsvillkoren genom att bekämpa 

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

låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Tillsvidareanställning 
ska fortsätta att vara det normala och 
arbetslagstiftningen ska gynna fasta 
anställningskontrakt.

Or. en

Ändringsförslag 181
Marian Harkin

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 182
Milan Cabrnoch

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 183
Siiri Oviir

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Först och främst måste det skapas 
arbetstillfällen med hög kvalitet, eftersom 
sådana behövs också på lång sikt och 
skapar mervärde. Därför är det viktigt att 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken 
stöder en förändring av den ekonomiska 
strukturen. Förlorade arbetstillfällen 
kommer som regel inte att återskapas 
inom samma sektor. Därför måste 



AM\820832SV.doc 113/211 PE442.935v02-00

SV

utbildningsväsendet flexibelt reagera på 
de förändrade krav på arbetsmarknaden 
som den nya ekonomin för med sig. 
Sysselsättningspolitiken måste garantera 
att arbetstagare smidigt kan gå över både 
från en näringsgren till en annan och 
mellan olika situationer på 
arbetsmarknaden. Därför är det viktigare 
än tidigare att ta långsiktiga mål som 
utgångspunkt och mer kraftfullt inrikta 
sig på en samordning mellan företags-, 
utbildnings- och sysselsättningspolitiken. 

Or. et

Ändringsförslag 184
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna måste beakta att 
efterfrågan på arbetskraft bör ökas med 
hjälp av såväl en makroekonomisk politik 
för en hållbar tillväxt som innovation och 
regionalpolitik till stöd för investeringar 
och sysselsättningsskapande. Det behövs 
flera arbetstillfällen för att utveckla en 
grönare och smartare ekonomi som 
erbjuder anständigt arbete och har rum 
för alla.
Arbetsmarknadens parter och 
arbetsgivarna bör få en mera 
framträdande roll i arbetet med att se efter 
vilka möjligheter dagens arbetsmarknad 
kan erbjuda samt för att öka 
produktiviteten och arbetets kvalitet.
Medlemsstaterna bör med hjälp av 
aktiverande åtgärder öka 
sysselsättningen, framför allt bland 
etniska minoriteter, inbegripet romerna.
Medlemsstaterna bör öka deltagandet på 
arbetsmarknaden med hjälp av en politik 
för jämställdhet och lika löner vilken 
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syftar till att minska löneklyftan mellan 
könen till mellan 0 och 5 procent senast 
2020.
Medlemsstaterna bör utveckla lämpliga 
program för stöd till 
ensamförsörjarfamiljer, med tonvikten 
lagd på barnens villkor.
Medlemsstaterna bör se till att ungdomar 
upp till 25 års ålder som gått arbetslösa i 
tre månader erbjuds antingen en 
arbetsplats eller en plats inom utbildning.
Med hjälp av såväl skattestimulans som 
krav på att offentlig upphandling ska 
förutsätta anställning av ungdomar samt 
ett avtal mellan statsmakterna och 
arbetsmarknadens parter om anställning 
av ungdomar måste ungdomarna 
tillförsäkras bättre möjligheter på 
arbetsmarknaden. 
I stället för att bara vidta åtgärder till 
skydd för arbetskraften på hemmaplan 
bör medlemsstaterna med kraft ingripa 
mot den svarta och gråa ekonomin som 
fungerar med ”oreglerad” arbetskraft och 
skadar arbetsmarknaden inom EU. 
Medlemsstaterna bör se efter vad ett 
beslut om fullständig öppning av 
arbetsmarknaden för alla 
unionsmedborgare skulle få för 
konsekvenser.
De som beviljar mikrokrediter på 
nationell och europeisk nivå måste ha 
program enkom för ungdomar och 
kvinnor med erbjudanden om 
minimiinkomst under första året efter en 
företagsstart, så att tanken på att starta 
eget kommer att framstå som ett seriöst 
alternativ.
Arbetsförmedlingarna måste erbjuda de 
arbetssökande möjligheter till förkovran 
av egna färdigheter samt tillgång till 
höghastighets-Internet för att deras 
sökande efter en arbetsplats ska gå så lätt
som möjligt.
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Antalet arbetande fattiga bör minskas 
genom garantier för lagstadgad eller 
kollektivavtalad minimilön samt genom 
att socialskyddet görs fritt från 
diskriminering.
Medlemsstaterna ska ta hänsyn till att det 
behövs en bättre balans mellan arbete och 
privatliv, vilken vid behov ska 
åstadkommas genom striktare lagstiftning 
om ökat skydd mot osäker anställning.
Medlemsstaterna bör minska det 
odeklarerade arbetet med hjälp av ett 
harmoniserat system med incitament, 
skattehöjningar och böter.
Systemen för arbetslöshetsförsäkring bör 
utvecklas i riktning mot system för 
anställningsförsäkring som garanterar 
varje arbetslös ett arbetstillfälle, 
omskolning eller en samhällsnyttig 
verksamhet. Var och en som blir arbetslös 
bör inom skälig tid erbjudas en möjlighet 
att börja om på nytt. För ungdomar bör 
denna period vara kort, högst 
fyra månader, och för mera erfarna 
personer högst tolv månader.

Or. en

Ändringsförslag 185
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 

utgår
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mellan könen och lika lön samt 
integration på arbetsmarknaden för 
ungdomar, funktionshindrade, legala 
invandrare och andra utsatta grupper. 
Politik som främjar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv genom 
tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland 
ungdomar, äldre arbetstagare och 
kvinnor, särskilt i syfte att hålla kvar 
högutbildade kvinnor på det vetenskapliga 
och tekniska området. Medlemsstaterna 
bör också undanröja hindren för nya 
arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. 
inom miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 186
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 

För att främja en ekologiskt och socialt 
hållbar utveckling och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade bör medlemsstaterna anpassa
skatte- och förmånssystemen och öka den 
offentliga sektorns möjlighet att ge det stöd 
som krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar begreppet ”bra jobb”, jämställdhet 
mellan könen och lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete samt integration på 
arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, invandrare och andra 
utsatta grupper. För detta ändamål behövs 
det en europeisk ungdomsgaranti så att 
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genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

alla ungdomar i EU, så fort de står inför 
arbetslöshet, garanteras ett lämpligt och 
välbetalt arbete utgående från sina 
kunskaper och färdigheter, 
lärlingsutbildning, påbyggnadsutbildning 
eller arbete i förening med 
yrkesutbildning. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på 
arbetstidsförkortning med bibehållen lön 
samt således på att öka sysselsättningen, 
särskilt bland ungdomar, äldre arbetstagare 
och kvinnor, särskilt i syfte att hålla kvar 
högutbildade kvinnor på det vetenskapliga 
och tekniska området. Ytterligare bör 
denna politik ge ökad trygghet under 
övergångsskeden genom ett gott 
anställningsskydd, bättre sociala 
rättigheter och socialskydd, så att 
inkomstrisker förebyggs och garantier 
skapas för att pensionsrättigheter och 
sjukförsäkringstäckning o.dyl. kan 
kvarstå och fortsätta förvärvas i samband 
med övergångar i arbetslivet och även 
under perioder av ledighet (till exempel 
för vård, påbyggnadsutbildning, sabbatsår 
o.dyl.). Medlemsstaterna bör också göra 
det lättare att förena arbetet och livet i 
övrigt genom att klart minska den 
genomsnittliga veckoarbetstiden 
tillsammans med att klart minska det 
lagliga maximiantalet veckoarbetstimmar 
och strikt begränsa övertidsarbete. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och 
högkvalitativa tjänster, framför allt 
sociala tjänster, samt främja social 
innovation. Genom att tiden i arbetslivet 
effektivt begränsas bör ungdomar och 
personer som för första gången söker 
arbete få det lättare på arbetsmarknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 187
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att främja en ekologiskt och socialt 
hållbar utveckling och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade bör medlemsstaterna anpassa
skatte- och förmånssystemen och öka den 
offentliga sektorns möjlighet att ge det stöd 
som krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar begreppet ”bra jobb”, jämställdhet 
mellan könen och lika lön för lika eller 
likvärdigt arbete samt integration på 
arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, invandrare och andra 
utsatta grupper. För detta ändamål behövs 
det en europeisk ungdomsgaranti så att 
alla ungdomar i EU, så fort de står inför 
arbetslöshet, garanteras ett lämpligt och 
välbetalt arbete utgående från sina 
kunskaper och färdigheter, 
lärlingsutbildning, påbyggnadsutbildning 
eller arbete i förening med 
yrkesutbildning. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på 
arbetstidsförkortning med bibehållen lön 
samt således på att öka sysselsättningen, 
särskilt bland ungdomar, äldre arbetstagare 
och kvinnor, särskilt i syfte att hålla kvar 
högutbildade kvinnor på det vetenskapliga 
och tekniska området. Ytterligare bör 
denna politik ge ökad trygghet under 
övergångsskeden genom ett gott 
anställningsskydd, bättre sociala 
rättigheter och socialskydd, så att 
inkomstrisker förebyggs och garantier 
skapas för att pensionsrättigheter och 
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sjukförsäkringstäckning o.dyl. kan 
kvarstå och fortsätta förvärvas i samband 
med övergångar i arbetslivet och även 
under perioder av ledighet (till exempel 
för vård, påbyggnadsutbildning, sabbatsår 
o.dyl.). Medlemsstaterna bör också göra 
det lättare att förena arbetet och livet i 
övrigt genom att klart minska den 
genomsnittliga veckoarbetstiden 
tillsammans med att klart minska det 
lagliga maximiantalet veckoarbetstimmar 
och strikt begränsa övertidsarbete. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och 
högkvalitativa tjänster, framför allt 
sociala tjänster, samt främja social 
innovation. Genom att tiden i arbetslivet 
effektivt begränsas bör ungdomar och 
personer som för första gången söker 
arbete få det lättare på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 188
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 

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

andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av god 
barnomsorg till rimligt pris och nya former 
för arbetets organisation bör inriktas på att 
öka sysselsättningen, särskilt bland 
ungdomar, äldre arbetstagare och kvinnor, 
särskilt i syfte att hålla kvar högutbildade 
kvinnor på det vetenskapliga och tekniska 
området. Medlemsstaterna bör aktivera 
papporna i vården av barn.
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation. Regelbundna rapporter bör 
sammanställas om inkomstsituationen för 
kvinnor och män.

Or. de

Ändringsförslag 189
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skattesystemen 
och minska skattetrycket på arbete, anta 
strategier med tanke på den demografiska 
utmaningen, genom starkt stöd till den 
sociala reproduktionen eller genom att 
invandrare kommer in på 
arbetsmarknaden, så att 
förvärvsfrekvensen kan öka för att 
garantera finansieringen av fullgoda och 
hållbara socialförsäkringssystem och 
offentliga tjänster av god kvalitet till 
rimlig kostnad. Medlemsstaterna bör höja 
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rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

Or. it

Ändringsförslag 190
Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 

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

genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också främja både 
individuella och kollektiva former av 
egenföretagande genom företagsformer 
inom den sociala ekonomin. Företag 
inom den sociala ekonomin bör få stöd 
eftersom de skapar många arbetstillfällen 
och är mindre konjunkturkänsliga och 
ofta tillhandahåller tjänster som är 
arbetskraftsintensiva och socialt viktiga.

Or. es

Ändringsförslag 191
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i

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

syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Särskild uppmärksamhet bör även ägnas 
åt distansarbete genom att uppmuntra 
medlemsstaterna till åtgärder på skatte-
och socialförsäkringsområdet som gör att 
distansarbetet kan utvecklas.
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

Or. fr

Ändringsförslag 192
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar jämställdhet mellan könen och lika 
lön samt integration på arbetsmarknaden 
för ungdomar, funktionshindrade, legala 
invandrare och andra utsatta grupper, 
liksom grupper som befinner sig långt 
från ekonomiska befolkningscentrum, 
varvid den nya tekniken bör tas till hjälp. 
Politik som främjar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv genom 
tillhandahållande av barnomsorg till rimligt 
pris, sociala förmåner och nya former för 
arbetets organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
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Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren och olikabehandlingen i samband 
med nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

Or. el

Ändringsförslag 193
Tadeusz Cymański

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

och skapandet av arbetstillfällen, samt 
främja social innovation.

Or. pl

Ändringsförslag 194
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl
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Ändringsförslag 195
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, 
funktionshindrade, legala invandrare och 
andra utsatta grupper. Politik som främjar 
balansen mellan arbetsliv och privatliv 
genom tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation. I sitt arbete med att få till 
stånd en effektivare och mer 
välfungerande arbetsmarknad bör 
medlemsstaterna aktivt låta 
arbetsmarknadens parter medverka vid 
utformningen av den nationella politiken 
och till punkt och pricka respektera deras 
i nationell lag och praxis inskrivna rätt att 
ingå kollektivavtal och övervaka att de 
följs.

Or. en
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Ändringsförslag 196
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 197
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt integration 
på arbetsmarknaden för ungdomar, kvinnor 
upp till 45 års ålder, etniska minoriteter, 
inklusive romerna, funktionshindrade, 
legala invandrare och andra utsatta 
grupper. Politik som främjar balansen 
mellan arbetsliv och privatliv genom 
tillhandahållande av barnomsorg till rimligt 
pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor, särskilt i 
syfte att hålla kvar högutbildade kvinnor på 
det vetenskapliga och tekniska området. 
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 198
Marian Harkin

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 199
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för

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

arbetenas kvalitet genom åtgärder för
utveckling av individuella färdigheter och 
för att uppfylla kvalitetskraven i viktiga 
arbeten. För att främja den yrkesmässiga 
rörligheten måste medlemsstaterna göra 
människor mera öppna för rörlighet 
genom att tillhandahålla incitament till 
förmån för den.

Or. en

Ändringsförslag 200
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 

I samband med detta bör 
Europeiska socialfondens resurser fullt ut 
användas för att öka arbetskraftens 
anställbarhet och anpassningsförmåga. 
För att främja den yrkesmässiga 
rörligheten måste medlemsstaterna göra 
människor mera öppna för rörlighet 
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förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt 
integration på arbetsmarknaden för 
ungdomar, funktionshindrade, legala 
invandrare och andra utsatta grupper.
Politik som främjar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv genom 
tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland 
ungdomar, äldre arbetstagare och 
kvinnor, särskilt i syfte att hålla kvar 
högutbildade kvinnor på det vetenskapliga 
och tekniska området. Medlemsstaterna 
bör också undanröja hindren för nya 
arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. 
inom miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

genom att tillhandahålla incitament.

Or. en

Ändringsförslag 201
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att åstadkomma full sysselsättning 
och åtgärda de problem som icke-utbildad 
arbetskraft ställs inför på en svår 
arbetsmarknad bör medlemsstaterna 
lägga om tyngdpunkten inom 
arbetsmarknadspolitiken så den kommer 
att vila vid utbildning och omskolning och 
direkta arbetserbjudanden och samtidigt 
också se över skatte- och 
förmånssystemen samt de offentliga 
tjänsternas kapacitet att ge det stöd och de 
incitament som behövs för 
sysselsättningsskapandet och samtidigt 
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trygga den ekonomiska hållbarheten. 
Medlemsstaterna måste se till att 
ändringarna i skatte- och socialsystemet 
gynnar företagen samt 
anställningskontrakt som löper på 
obestämd tid och föreskriver kollektivt 
förhandlade löner och samtidigt 
garantera den ekonomiska hållbarheten.

Or. en

Ändringsförslag 202
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-lagstiftningen mot diskriminering och 
om balans mellan arbete och övrigt liv 
måste genomföras bättre och detta gäller 
också informationen till och samrådet 
med arbetstagarna samt de europeiska 
företagsråden.

Or. en

Ändringsförslag 203
Jutta Steinruck, Kinga Göncz

Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska gynna det 
europeiska instrumentet för mikrokrediter 
såsom ett exempel på hur man kan förena 
ekonomiska och sociala åtgärder för att 
stimulera tillväxten inom ekonomi och 
sysselsättning.
De nationella och europeiska 
instrumenten för mikrokrediter ska 
åtföljas av särskilda yrkesutbildnings- och 
mentorprogram och system för sociala 
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förmåner med garantier för en 
minimiinkomst under första året efter en 
företagsstart, så att tanken på att starta 
eget kommer att framstå som ett seriöst 
alternativ.

Or. en

Ändringsförslag 204
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör också främja och 
investera i sociala tjänster av allmänt 
intresse, bland annat inom 
sysselsättnings-, hälsovårds- och 
bostadssektorerna, och dessa tjänster 
måste beviljas tillräckliga anslag.

Or. en

Ändringsförslag 205
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De klena tillväxtutsikterna under de 
kommande åren skulle, tillsammans med 
medlemsstaternas beslut om 
budgetkonsolidering i ett tidigt skede, 
kunna få förödande konsekvenser för 
sysselsättningen i Europa, i form av att 
ytterligare uppemot fem miljoner 
arbetstillfällen skulle kunna gå förlorade. 
Medlemsstaterna bör inrikta sin 
ekonomiska politik och EU 2020-strategin 
på ett halvtidsmål på åtminstone fyra 
miljoner nya (anständiga och 
huvudsakligen gröna) arbetstillfällen 
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senast 2014. Medlemsstaterna bör därför 
öka efterfrågan på arbetsmarknaden samt 
investeringarna i tillväxt genom ökade 
intäkter till EU:s budget och de nationella 
budgetarna, med hjälp av sådana 
instrument som euroobligationer eller 
genom att kraftfullt bekämpa svart arbete 
och skattebedrägerier.

Or. en

Ändringsförslag 206
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 207
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att sträva efter att 
senast 2020 öka sysselsättningsgraden 
bland kvinnor och män mellan 20 och 64 år 
till 75 %, bl.a. genom ökat deltagande av 
ungdomar på upp till 90 %, äldre 
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lågutbildade samt genom bättre integration 
av legala invandrare.

arbetstagare och lågutbildade samt genom 
bättre integration av legala invandrare.

Or. pl

Ändringsförslag 208
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 209
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl
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Ändringsförslag 210
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 211
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4 – strecksats 1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Sysselsättningsgraden bland kvinnor 
bör öka till 75 %, med minst 50 % 
sysselsatta inom arbeten som ger 
ekonomiskt oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 212
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4 – strecksats 2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Sysselsättningsgraden bland personer i 
åldrarna 5564 år bör öka till 60 %.
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Or. en

Ändringsförslag 213
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4 – strecksats 3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ungdomsarbetslösheten bör inte vara 
högre än arbetslösheten överlag och bör 
minskas till 10 % senast 2015.

Or. en

Ändringsförslag 214
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4 – strecksats 4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– En ungdomsgaranti bör införas i alla 
medlemsstater så att alla ungdomar som 
är yngre än 25 år och gått arbetslösa i 
högst fyra månader tillförsäkras ett arbete 
eller utbildning eller vidareutbildning.

Or. en

Ändringsförslag 215
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8: Utveckla en kvalificerad 
arbetskraft som motsvarar 
arbetsmarknadens behov, främja kvalitet i 
arbetet och livslångt lärande

Riktlinje 8: Förbättra utbildnings- och 
fortbildningsnivån hos arbetstagare och 
främja livslångt lärande.
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Or. de

Ändringsförslag 216
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – rubrikel

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8: Utveckla en kvalificerad 
arbetskraft som motsvarar 
arbetsmarknadens behov, främja kvalitet i 
arbetet och livslångt lärande

Riktlinje 8: Utveckla en kvalificerad 
arbetskraft, förstärka anständigt arbete 
och kvalitet i arbetet och livslångt lärande

Or. en

Ändringsförslag 217
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8: Utveckla en kvalificerad 
arbetskraft som motsvarar 
arbetsmarknadens behov, främja kvalitet i 
arbetet och livslångt lärande

Riktlinje 8: Främja kvalitet i arbetet och 
livslångt lärande, utveckla en kvalificerad 
arbetskraft som motsvarar 
arbetsmarknadens behov

Or. en

Ändringsförslag 218
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ha som nationellt 
mål att färre än 10 % av eleverna ska 
avbryta sin skolgång i förtid senast 2020, 
medan andelen personer i åldern 
3034 år med postgymnasial eller 
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likvärdig utbildning ska öka till minst 
40 %.

Or. en

Ändringsförslag 219
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. En 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande, 
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
göra bestämmelserna om att 
EU-invånarna kan få 
arbetslöshetsersättning i en annan 
medlemsstat flexiblare, uppmuntra 
skapandet av företag, även för anställda, 
genom att förenkla de administrativa 
förfarandena och genom att erbjuda 
fördelaktiga villkor vad gäller skatter och 
socialförsäkringar i inledningsskedet, 
uppmuntra kombinationen av ett 
arbetstillfälle med pension, att främja 
förvärvande av övergripande färdigheter 
och kreativitet, och inrikta sina insatser på 
att stödja lågutbildade arbetstagare och öka 
äldre arbetstagares anställbarhet, vid behov 
genom stöd till företag eller genom 
incitament vad gäller skatter eller 
socialförsäkringar, samtidigt som man 
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stärker högutbildade arbetstagares, 
däribland forskares, utbildning, kompetens 
och erfarenhet.

Or. fr

Ändringsförslag 220
Silvia Costa

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. En 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande 
med utnyttjande av alla tillgängliga 
resurser på europeisk, nationell och 
regional nivå, i både den offentliga och 
privata sektorn, och vara inriktad på 
prioriterade grupper på grundval av 
selektiva åtgärder. Arbetsmarknadens 
parter bör förutom att frigöra de 
nödvändiga resurserna utarbeta 
bestämmelser för nya sätt att förena 
arbete och utbildning, och särskilt 
uppmärksamma jämställdhet och frågor 
som rör möjligheten att förena arbete och 
privatliv. Det bör även beslutas om
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna bör, på grundval av den 
europeiska ramen för kvalifikationer som 
kommissionen slutgiltigt och utan vidare 
dröjsmål måste anta, utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
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färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares 
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet.

Or. it

Ändringsförslag 221
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör främja ett omfattande
utbud av kunskap och kompetens så att 
arbetstagarna under de ständiga 
omstrukturerings- och 
förändringsprocesserna inom alla tre av 
arbetsmarknadens sektorer kan få ett 
varaktigt arbete på heltid som säkrar 
deras tillvaro och möjliggör deltagande i 
samhälls- och kulturlivet. En högkvalitativ 
grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande, 
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att hela tiden förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna måste utveckla system 
för erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och bekämpa diskriminering i 
fråga om tillgång till utbildning och 
fortbildning, samtidigt som man stärker 
kvalificerade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
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erfarenhet.

Or. de

Ändringsförslag 222
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. Den 
nödvändiga övergången till en mera 
hållbar ekonomi kommer att ställa krav 
på en fortgående kompetensutveckling. 
Medlemsstaterna måste därför anpassa 
sina system för yrkesutbildning så att 
arbetskraften kan anpassa sina 
färdigheter till behoven på 
arbetsmarknaden i en hållbar ekonomi 
som grundar sig på kompetensbaserade
yrkesutbildningskoncept. En högkvalitativ 
grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande, 
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares 
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet.
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Or. en

Ändringsförslag 223
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. el

Ändringsförslag 224
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. En 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande, 
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
varvid hänsyn ska tas till möjligheten att 
överföra intjänade sociala rättigheter, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares 
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet. För att främja rörlighet för 
arbetskraften inom Europa är det
önskvärt med enhetliga bestämmelser om 
yrkeskvalifikationer och färdigheter.

Or. nl

Ändringsförslag 225
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 

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

efterfrågan på arbetsmarknaden, så att 
enskilda under alla skeden i livet kan 
skaffa sig mer och bättre kvalifikationer 
och yrkeskunskaper, vilket är en 
förutsättning för en effektiv och hållbar 
tillväxt. En högkvalitativ grundutbildning 
och attraktiv yrkesutbildning måste 
kompletteras av effektiva incitament för 
livslångt lärande, initiativ som ger nya 
chanser, möjligheter för alla vuxna att 
förbättra sina kvalifikationer och en 
målinriktad migrations- och 
integrationspolitik. Medlemsstaterna bör 
utveckla system för erkännande av 
förvärvad kompetens, undanröja hinder för 
arbetstagarnas yrkesmässiga och 
geografiska rörlighet, främja förvärvande 
av övergripande färdigheter och kreativitet, 
och inrikta sina insatser på att stödja 
lågutbildade arbetstagare och öka äldre 
arbetstagares anställbarhet, samtidigt som 
man stärker högutbildade arbetstagares, 
däribland forskares, utbildning, kompetens 
och erfarenhet.

Or. it

Ändringsförslag 226
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör främja produktivitet
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. En 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande 
och initiativ som ger nya chanser. 
Medlemsstaterna bör erbjuda unga 
människor mellan 25 och 35 år en ”andra 
chans” som ska innefatta ett obligatoriskt 
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Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares 
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet.

erbjudande om utbildning och 
yrkesutbildning. Här bör dessutom ingå 
möjligheter för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta sina 
insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares 
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet.

Or. en

Ändringsförslag 227
Marian Harkin

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

arbetstagare och öka äldre och yngre
arbetstagares anställbarhet, samtidigt som 
man stärker högutbildade arbetstagares, 
däribland forskares, utbildning, kompetens 
och erfarenhet.

Or. en

Ändringsförslag 228
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna bör högprioritera en 
högkvalitativ grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning i samklang med 
näringslivets krav och den kommande 
efterfrågan på arbetsmarknaden. De
måste kompletteras av möjligheter att 
börja på nytt och effektiva incitament för 
livslångt lärande, varvid 
arbetsmarknadens parter uppmanas ställa 
tid och även ekonomiskt stöd till 
förfogande för yrkesutbildningen. 
Framför allt bör man få ned andelen 
elever som avbryter sin skolgång i förtid 
till mindre än 10 procent och komplettera
migrations- och integrationspolitiken med 
möjligheter till språkinlärning och 
förvärv av kunskaper om samhället. 
Medlemsstaterna bör också utveckla 
system för erkännande av förvärvade 
färdigheter och förvärvad kompetens.

Or. en
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Ändringsförslag 229
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den geografiska och gränsöverskridande 
rörlighet som arbetsgivarna vill ha får 
inte leda till sämre arbetsförhållanden 
och till sänkta pensioner och 
arbetslöshetsförmåner. Geografisk 
rörlighet bör aldrig leda till sänkt social 
standard.

Or. en

Ändringsförslag 230
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behövs insatser för effektiva strategier 
för livslångt lärande som ska stå öppet för 
alla i skolor, inom företag och hos 
offentliga myndigheter och detta ska 
också innefatta lämpliga incitament och 
en mekanism för kostnadsdelning för att 
öka deltagandet i fortlöpande utbildning 
på arbetsplatsen under hela arbetslivet, 
framför allt för lågutbildade och äldre 
arbetstagare.
Medlemsstaterna bör utveckla personliga 
karriärutvecklingsplaner som ett led i 
yrkesutbildningen till arbetssökande.
En övergång till gröna arbetstillfällen bör 
tillförsäkras på rimliga villkor så att 
övergången till miljövänliga sektorer 
förlöper smidigt, med hjälp av nationellt 
och regionalt stödd omskolning av 
arbetstagarna.
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Alla mänskliga resurser, kunskaper och 
färdigheter bör tillvaratas genom att 
kvinnor får lika möjligheter till fortsatt 
utbildning och livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 231
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen bör ta med en nionde 
nyckelkompetens med anknytning till 
miljö, klimatförändring och hållbar 
utveckling – vilket behövs i ett 
kunskapsbaserat samhälle – i ramen för 
livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 232
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov, samtidigt som 
man undviker en könsrelaterad 
segmentering i fråga om tillgång till 
kvalificerade yrkes- och 
utbildningsmöjligheter. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
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arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Inom ramen för 
en välbalanserad arbetsmarknadspolitik 
bör man framför allt skapa anständiga 
arbetstillfällen med rättvisa löner och en 
hög hälsoskyddsnivå. Genom regelbunden 
övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

Or. de

Ändringsförslag 233
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i
utvecklingen av mänskliga resurser,
kompetenshöjning och deltagande i 
system för livslångt lärande bör främjas
genom gemensamma ekonomiska bidrag 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kvalitetskrav. Utvecklingen av 
mänskliga resurser, högre kvalifikationer 
och yrkesutbildning bör bekostas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från
enskilda personer, samt från 
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från staten, enskilda och arbetsgivare. För 
att stödja ungdomar, särskilt ungdomar 
som är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats, bör medlemsstaterna i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
införa system för att hjälpa nyutbildade 
att hitta ett första arbete eller en 
vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

arbetsgivarna och staten. Alla måste ha 
fortlöpande tillgång till högkvalitativ 
allmän utbildning och yrkesutbildning 
och alla som avbrutit sin skolgång i förtid 
måste när som helst kunna återinslussas i 
utbildningen.

Medlemsstaterna bör inrikta 
investeringarna i utbildningsväsendet så, 
att målet om att öka den yrkesverksamma 
befolkningens färdigheter nås, varvid 
hänsyn ska tas till både formell och 
informell inlärning. I det sammanhanget 
bör de reformer som handlar om 
anställbarheten framför allt ta sikte på att, 
genom yrkesutbildning eller 
kunskapsförvärv inom informations- och 
kommunikationsteknik, garantera 
tillägnandet av de basfärdigheter som alla 
anställda behöver för att kunna klara sig i 
en kunskapsbaserad ekonomi. Åtgärder 
bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli norm för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna 
bör göra sina utbildningsväsen, både 
inom allmän utbildning och 
yrkesutbildning, mera öppna och 
relevanta, framför allt genom att 
förverkliga nationella ramar för 
yrkeskvalifikationer som möjliggör 
flexibilitet i utbildningsgången och genom 
att utveckla partnerskap mellan å ena 
sidan inrättningar för allmän utbildning 
och yrkesutbildning och å andra sidan 
arbetslivet, för att avsevärt öka andelen av 
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både akademiska examina och 
yrkesexamina på hög nivå.

Or. en

Ändringsförslag 234
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa dem att hitta ett första arbete, vid 
behov genom incitament vad gäller skatter 
och socialförsäkringar, skaffa sig 
arbetslivserfarenhet eller en 
vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa, framför allt 
genom individuell uppföljning. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut. Medlemsstaterna bör i 
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detta syfte vidta åtgärder för att sprida 
information om syftet med medlen och 
användningsvillkoren. 

Or. fr

Ändringsförslag 235
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det behövs modeller för hur ansvaret för 
den fortlöpande färdighetsutvecklingen 
ska delas mellan staten, arbetsgivarna och 
arbetstagarna. I samarbete med 
arbetsmarknadens parter och näringslivet 
bör medlemsstaterna öka tillgången till 
utbildning, stärka utbildnings- och 
yrkesvägledningen parallellt med att man 
systematiskt informerar om nya 
anställningsmöjligheter, främjar 
entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. En 
nyckelfaktor både för jämställdheten och 
för utbudet på arbetsmarknaden är att 
kvinnor och flickor ges förutsättningar att 
komma in i branscher där kvinnorna är 
starkt underrepresenterade, samt att de 
stereotyper som fortfarande dominerar 
dessa yrken bekämpas. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. De 
nationella budgetarna och EU:s budget, 
också Europeiska socialfonden och 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, bör samordnas och 
inriktas på att förbereda arbetskraften på 
en hållbar ekonomi. För att stödja 
ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
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arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 236
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och det civila samhället bör 
medlemsstaterna öka tillgången till 
utbildning, inbegripet yrkesutbildning,
stärka utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kvalitetskrav. Utvecklingen av 
mänskliga resurser, högre kvalifikationer 
och yrkesutbildning bör bekostas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från
enskilda personer, samt från 
arbetsgivarna och staten. Alla måste ha 
fortlöpande tillgång till högkvalitativ 
allmän utbildning och yrkesutbildning 
och alla som avbrutit sin skolgång i förtid 
måste när som helst kunna återinslussas i 
utbildningen. Medlemsstaterna bör 
inrikta investeringarna i 
utbildningsväsendet så, att målet om att 
öka den yrkesverksamma befolkningens 
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regelbunden övervakning av politiken för
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

färdigheter nås samt göra investeringarna 
effektivare och ändamålsenligare. I det 
sammanhanget bör de reformer som 
handlar om anställbarheten framför allt 
ta sikte på att, genom yrkesutbildning 
eller kunskapsförvärv inom informations-
och kommunikationsteknik, garantera 
tillägnandet av de basfärdigheter som alla 
anställda behöver för att kunna klara sig i 
en kunskapsbaserad ekonomi. Åtgärder 
bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli norm för
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna 
bör göra sina utbildningsväsen, både 
inom allmän utbildning och 
yrkesutbildning, mera öppna och 
relevanta, framför allt genom att införa 
nationella ramar för yrkeskvalifikationer 
som möjliggör flexibilitet i 
utbildningsgången och genom att 
utveckla partnerskap mellan å ena sidan 
inrättningar för allmän utbildning och 
yrkesutbildning och å andra sidan 
arbetslivet, för att avsevärt öka andelen av 
både akademiska examina och 
yrkesexamina på hög nivå.

Or. en

Ändringsförslag 237
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap, uppmuntrar 
investeringar i innovativa sektorer som 
kan skapa arbetstillfällen, såväl på 
forskningsstadiet som vid tillämpningen 



PE442.935v02-00 156/211 AM\820832SV.doc

SV

för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

av innovationerna, och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
anständig lärlingsutbildning med 
nödvändiga sociala förmåner, och snabbt 
ingripa när ungdomar blir arbetslösa. 
Genom regelbunden övervakning av 
politiken för kompetenshöjning och 
förutseende av framtida kompetensbehov 
bör man kunna fastställa vilka områden där 
förbättringar kan göras och öka 
möjligheterna att anpassa 
utbildningssystemen till arbetsmarknadens 
behov. För att nå dessa mål bör 
medlemsstaterna utnyttja EU-medlen fullt 
ut.

Or. el

Ändringsförslag 238
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre 
förutser framtida kompetensbehov. 
Investeringar i utvecklingen av mänskliga 
resurser, kompetenshöjning och 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om och vidtar lämpliga 
stödåtgärder för nya 
anställningsmöjligheter, främjar 
företagarnas deltagande i utbildning och 
fortbildning och bättre förutser framtida 
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deltagande i system för livslångt lärande 
bör främjas genom gemensamma 
ekonomiska bidrag från staten, enskilda
och arbetsgivare. För att stödja ungdomar, 
särskilt ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

kompetensbehov. Investeringar i 
personalplanering och 
personalutveckling, kompetenshöjning och 
deltagande i system för livslångt lärande 
bör främjas genom gemensamma 
ekonomiska bidrag från staten och från 
arbetsgivare. För att stödja ungdomar, 
särskilt ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa unga personer som lämnat 
skolan med eller utan examen att hitta ett 
första arbete eller en vidareutbildning, 
inbegripet lärlingsutbildning, och snabbt 
ingripa när ungdomar blir arbetslösa. 
Genom regelbunden övervakning av 
politiken för kompetenshöjning och 
förutseende av framtida kompetensbehov 
bör man kunna fastställa vilka områden där 
förbättringar kan göras och öka 
möjligheterna att anpassa 
utbildningssystemen till framtidens 
arbetsområden. För att nå dessa mål bör 
medlemsstaterna utnyttja EU-medlen fullt 
ut.

Or. de

Ändringsförslag 239
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Genom bättre 
kontakter mellan 
undervisningsinrättningarna och 
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för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

arbetslivet bör man se till att utbudet av 
undervisning bättre motsvarar 
arbetsmarknadens behov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
betald lärlingsutbildning, och snabbt 
ingripa när ungdomar blir arbetslösa. 
Genom regelbunden övervakning av 
politiken för kompetenshöjning och 
förutseende av framtida kompetensbehov 
bör man kunna fastställa vilka områden där 
förbättringar kan göras och öka 
möjligheterna att anpassa 
utbildningssystemen till arbetsmarknadens 
behov. För att nå dessa mål bör 
medlemsstaterna utnyttja EU-medlen fullt 
ut.

Or. nl

Ändringsförslag 240
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 

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

för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning i syfte att höja 
yrkeskunnandet och med möjlighet till 
anställning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

Or. pl

Ändringsförslag 241
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som 

I samarbete med arbetsmarknadens parter,
näringslivet och alla berörda parter bör 
medlemsstaterna öka tillgången till 
utbildning, stärka utbildnings- och 
yrkesvägledningen parallellt med att man 
systematiskt informerar om nya 
anställningsmöjligheter, främjar 
entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
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är arbetslösa eller saknar utbildningsplats, 
bör medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

stödja ungdomar och äldre människor och
särskilt personer som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats, bör 
medlemsstaterna, i förekommande fall i 
samarbete med arbetsmarknadens parter,
införa system för att hjälpa nyutbildade att 
hitta ett första arbete eller en 
vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning och andra former av 
utbildning än yrkesutbildning för alla 
åldrar, och snabbt ingripa när ungdomar 
blir arbetslösa. Genom regelbunden 
övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 242
Marian Harkin

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i 
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 
staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats, bör 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och utvecklingen 
av små och medelstora företag och bättre 
förutser framtida kompetensbehov. 
Investeringar i utvecklingen av mänskliga 
resurser, kompetenshöjning och deltagande 
i system för livslångt lärande bör främjas 
genom gemensamma ekonomiska bidrag 
från staten, enskilda och arbetsgivare. För 
att stödja ungdomar, särskilt ungdomar 
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medlemsstaterna i samarbete med 
arbetsmarknadens parter införa system för 
att hjälpa nyutbildade att hitta ett första 
arbete eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

som är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats, bör medlemsstaterna i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
införa system för att hjälpa nyutbildade att 
hitta ett första arbete eller en 
vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 243
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör investera mera i 
infrastrukturen för transport, energi, 
telekommunikationer och 
informationsteknik och dra full nytta av 
de europeiska strukturfonderna, vars 
regler bör vara tydligt utformade och vars 
förfaranden bör förenklas så att 
potentiella stödmottagare uppmuntras att 
delta i EU-finansierade program. För att 
nå dithän bör medlemsstaterna med hjälp 
av ett helhetsbetonat tillvägagångssätt 
skapa samverkansvinster mellan sin 
sammanhållningspolitik och andra 
former av sektorsinriktad politik, eftersom 
sammanhållning ger styrka, låter 
outnyttjad potential komma till sin rätt, 
minskar strukturskillnaderna mellan 
länder och regioner, ökar tillväxten och 
förbättrar EU-regionernas 
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konkurrenskraft i en globaliserad värld, 
uppväger inverkningarna av den globala 
ekonomiska krisen och skapar socialt 
kapital för unionen.

Or. de

Ändringsförslag 244
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla yrken inom utbildningen, med början 
från förskollärarna, måste få bättre 
erkänsla genom anständiga arbetsvillkor, 
fortlöpande yrkesutbildning på hög nivå 
samt könskvotering.

Or. en

Ändringsförslag 245
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör uppmuntra de unga 
till vetenskaplig forskning med hjälp av 
forskningsbidrag och internationell 
rörlighet med stöd av de program som 
finansieras med Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 246
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att inom EU bekämpa osäkra 
anställningar och arbeten av dålig 
kvalitet, osund konkurrens och skatteflykt 
bör medlemsstaterna ta ett övergripande 
europeiskt grepp på problematiken för att 
garantera arbetenas kvalitet, förbättra 
arbetsförhållandena för de mest utsatta 
och bekämpa den sociala dumpingen. 
Medlemsstaterna måste också, i nära 
samverkan med arbetsmarknadens parter, 
göra mer för att lagstiftningen ska följas 
och intensifiera övervakningen, 
kontrollen och sanktionerna, samt det 
hållbara sysselsättningsskapandet och 
strategin för hållbara gröna 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 247
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att stödja ungdomar, särskilt 
ungdomar som är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats, bör medlemsstaterna i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
införa system för att hjälpa 
nyutexaminerade att hitta ett första arbete 
eller en vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när
ungdomar blir arbetslösa.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En regelbunden övervakning av hur 
effektivt politiken för kompetenshöjning 
och förutseende av behov fungerar bör 
bidra till att områden i behov av 
förbättringar kan identifieras samt till att 
systemen för yrkesutbildning och allmän 
utbildning bättre kan tillgodose 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 249
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det behövs insatser för effektiva strategier 
för livslångt lärande som ska stå öppet för 
alla i skolor, inom företag, offentliga 
myndigheter och hushåll, i enlighet med 
europeiska överenskommelser, och detta 
ska också innefatta lämpliga incitament 
och en mekanism för kostnadsdelning för 
att öka deltagandet i fortlöpande 
utbildning på arbetsplatsen under hela 
arbetslivet, framför allt för lågutbildade 
och äldre arbetstagare. Det behövs också 
en bättre samverkan mellan allmän 
utbildning, yrkesutbildning och livslångt 
lärande, utgående från det ökade 
beroendet av innovation och lika 
möjligheter. Denna samverkan måste 
bekostas med minst 7 procent av BIP.
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Utbildning och yrkesutbildning bör leda 
fram till de kvalifikationer och den 
kompetens som människor behöver för att 
ha utsikter på arbetsmarknaden på lång 
sikt.
Nya behov inom yrkeslivet bör, 
tillsammans med frågan om 
nyckelkompetenser och framtida 
färdighetskrav, åtgärdas genom att man 
bättre förutser vilka kvalifikationer som 
kommer att behövas och gör dem mera 
insynsvänliga, liksom också med hjälp av 
effektivt erkännande av kvalifikationer 
över gränserna och validering av 
informellt och formellt lärande. Alla 
mänskliga resurser, kunskaper och 
färdigheter bör tillvaratas genom att 
kvinnor får lika möjligheter till fortsatt 
utbildning och livslångt lärande. Senast 
2014 bör ytterligare 15 procent av de 
vuxna delta i livslångt lärande. 
Arbetsgivarna ska vara skyldiga att bevilja 
och stödja yrkesutbildning på hög nivå 
inom ramen för livslångt lärande och 
stödja inrättandet av åldersbaserade 
arbetsplatser. I händelse av 
företagsnedläggningar måste 
arbetstagarna med hjälp av 
yrkesutbildning ges bättre möjligheter att 
få ny anställning.
Yrkesutbildning av detta slag bör vara 
kostnadsfri.

Or. en

Ändringsförslag 250
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör förbinda sig att 
komplettera och samordna sina nationella 
mål för att minska den sociala och 
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ekonomiska obalansen mellan 
regionerna.

Or. en

Ändringsförslag 251
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8a: Hållbart 
sysselsättningsskapande och en strategi 
för hållbara, gröna arbetstillfällen
För att kunna utveckla en grönare och
smartare ekonomi med mera rum för alla 
behöver EU en strategi för gröna 
arbetstillfällen som åstadkommer 
färdigheter, en anpassning av 
arbetsplatserna och en omläggning av 
samhället.
Strategin bör omfatta väl genomtänkta 
investeringar som skapar nya gröna 
arbetstillfällen, incitament för 
omvandling av nuvarande arbetstillfällen 
till gröna arbetstillfällen, investeringar i 
yrkesutbildning och livslångt lärande så 
att arbetstagarna stöds i sin utveckling 
och vid behov kan gå över till nya arbeten, 
ett ramavtal om trygghet under 
övergångsskeden som också ska innefatta 
rätten till yrkesutbildning och social 
trygghet i samband med övergångarna, ett 
avtal mellan arbetsmarknadens parter om 
rätten till livslångt lärande och 
yrkesutbildning på arbetsplatsen och stöd 
till en allomfattande anpassning av 
färdigheter och av arbetsplatsens 
organisation.
Medlemsstaterna och EU bör låta 
tyngdpunkten vid 
sysselsättningsskapandet vila vid stöd till 
företag och arbetstagare inom 
näringsgrenar där antalet arbetstillfällen 
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minskar så de kan få arbete inom 
branscher där det skapas nya och 
hållbara arbetstillfällen, och skapa en 
infrastruktur till stöd för nya 
näringsgrenar där det kan skapas 
hållbara arbetstillfällen, samt vid 
investeringar i yrkesutbildning, 
innovation och forskning, i synnerhet för 
små och medelstora företag som är en 
viktig drivkraft på arbetsmarknaden, med 
stöd till den sysselsättningsskapande 
potentialen inom tjänster i allmänhetens 
intresse, så att målet om 
sysselsättningsskapande anknyts till ett 
positivt och aktivt arbete för att alla ska få 
vara med och offentliga investeringar 
inriktas på hållbart högkvalitativt arbete.

Or. en

Ändringsförslag 252
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinjer 8a: Stärka den sociala och 
ekonomiska sammanhållningspolitiken 
till stöd för sysselsättningen
Medlemsstaterna förbinder sig att 
arrangera, komplettera, samordna och 
anpassa sina nationella mål nationellt och 
sinsemellan, så att obalanserna i den 
ekonomiska utvecklingen mellan 
regionerna minskas.
Medlemsstaterna är medvetna om att 
sammanhållningspolitiken är ett effektivt 
redskap till stöd för riktlinjerna, utan att 
dock vara underordnad dessa, genom att 
den tar hänsyn till regionala särdrag, 
hjälper regionerna att komma till rätta 
med sina ekonomiska och sociala 
svårigheter och minskar skillnaderna. 
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Ett samordnat grepp på problematiken 
bör, tillsammans med principerna om 
ledning på flera nivåer och om 
partnerskap, ligga till grund för hur 
strategin leds och genomförs. Framför 
allt den regionala och lokala nivån har en 
nyckelfunktion att fylla för att man ska nå 
ut till alla de otaliga ekonomiska och 
sociala aktörer som bor och producerar 
inom unionen, framför allt de små och 
medelstora företagen. 
Sammanhållningspolitiken är därför inte 
bara en källa till ekonomiska bidrag på 
stabil grund, utan också ett kraftfullt 
redskap för ekonomisk utveckling och 
således ett redskap för sysselsättningen 
inom unionens alla regioner.
Medlemsstaterna bör investera mera i 
infrastrukturen för transporter, energi, 
telekommunikationer och informations-
och kommunikationsteknik och dra full
nytta av Europeiska unionens 
strukturfonder. 
Potentiella stödmottagare inom ramen för 
program som medfinansieras av unionen 
bör med hjälp av att systemen för 
utbetalning görs enklare uppmuntras till 
att delta. 
Av omsorg om detta bör medlemsstaterna 
få till stånd samverkansvinster mellan sin 
sammanhållningspolitik och annan 
aktuell sektorsinriktad politik, utgående 
från ett samordnat tillvägagångssätt, 
eftersom sammanhållningen inte är en 
kostnad utan ger styrka, tillvaratar 
potential som ännu inte kommit till 
användning, minskar de strukturella 
skillnaderna mellan länder och regioner, 
ökar tillväxten och förbättrar unionens 
konkurrenskraft i en globaliserad värld, 
uppväger inverkningarna av den 
världsomfattande ekonomiska krisen och 
ger unionen ett socialt kapital.

Or. en
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Ändringsförslag 253
Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8a: En förnyad och förstärkt 
sammanhållningspolitik till stöd för 
sysselsättningen
Medlemsstaterna åtar sig att uppställa, 
komplettera, samordna och anpassa sina 
nationella mål inom sig och sinsemellan 
till förmån för en jämnare ekonomisk 
utveckling mellan regionerna.
Medlemsstaterna vet att 
sammanhållningspolitiken är ett effektivt 
redskap till stöd för riktlinjerna genom att 
den tar hänsyn till regionala särdrag och 
hjälper regionerna att övervinna sociala 
och ekonomiska svårigheter och utjämna 
skillnader, utan att för den skull vara 
underordnad riktlinjerna. Ett samordnat 
grepp på problematiken bör, tillsammans 
med principerna om ledning på flera 
nivåer och om partnerskap, ligga till 
grund för hur strategin leds och 
genomförs. Framför allt den regionala 
och lokala nivån har en nyckelfunktion 
att fylla för att man ska nå ut till alla de 
otaliga ekonomiska och sociala aktörer 
som bor och producerar inom unionen, 
framför allt de små och medelstora 
företagen, särskilt inom den sociala 
ekonomin. Sammanhållningspolitiken är 
därför inte bara en källa till ekonomiska 
bidrag på stabil grund, utan också ett 
kraftfullt redskap för ekonomisk 
utveckling och således ett redskap för 
sysselsättningen inom unionens alla 
regioner.
Medlemsstaterna bör investera mera i 
infrastrukturen för transport, energi, 
telekommunikationer och 
informationsteknik och dra full nytta av 
de europeiska strukturfonderna, varvid 
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fondernas regler och förfaranden bör 
harmoniseras så att fondmedlen lättare 
kommer ut till mottagarna och potentiella 
stödmottagare uppmuntras delta i 
program som samfinansieras av unionen. 
För att nå dithän bör medlemsstaterna 
med hjälp av ett helhetsbetonat 
tillvägagångssätt skapa 
samverkansvinster mellan sin 
sammanhållningspolitik och andra 
former av sektorsinriktad politik, eftersom 
sammanhållningen inte är en utgiftspost 
utan ger styrka, låter outnyttjad potential 
komma till sin rätt, minskar 
strukturskillnaderna mellan länder och 
regioner, ökar tillväxten och unionens 
regioners konkurrenskraft i en 
globaliserad värld, uppväger 
inverkningarna av den globala 
ekonomiska krisen och skapar socialt 
kapital för unionen.

Or. es

Ändringsförslag 254
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8a: Reformera och stärka 
sammanhållningspolitiken till stöd för 
sysselsättningen
Medlemsstaterna förbinder sig att 
arrangera, komplettera, samordna och 
anpassa sina nationella mål nationellt och 
sinsemellan, så att obalanserna i den 
ekonomiska utvecklingen mellan 
regionerna minskas.
Medlemsstaterna är medvetna om att 
sammanhållningspolitiken är ett effektivt 
redskap till stöd för riktlinjerna, utan att 
dock vara underordnad dessa, genom att 
den tar hänsyn till regionala särdrag, 
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hjälper regionerna att komma till rätta 
med sina ekonomiska och sociala 
svårigheter och minskar skillnaderna. Ett 
samordnat grepp på problematiken bör, 
tillsammans med principerna om ledning 
på flera nivåer och om partnerskap, ligga 
till grund för hur strategin leds och 
genomförs. Framför allt den regionala 
och lokala nivån har en nyckelfunktion 
att fylla för att man ska nå ut till alla de 
otaliga ekonomiska och sociala aktörer 
som bor och producerar inom unionen, 
framför allt de små och medelstora 
företagen. Sammanhållningspolitiken är 
därför inte bara en källa till ekonomiska 
bidrag på stabil grund, utan också ett 
kraftfullt redskap för ekonomisk 
utveckling och således ett redskap för 
sysselsättningen inom unionens alla 
regioner.
Medlemsstaterna bör investera mera i 
infrastrukturen för transporter, energi, 
telekommunikationer och informations-
och kommunikationsteknik och göra den 
mera effektiv och ändamålsenlig och dra 
full nytta av Europeiska unionens 
strukturfonder, vilkas regler och 
förfaranden bör harmoniseras för att 
utbetalningssystemen ska förenklas och 
potentiella stödmottagare uppmuntras 
delta i program som medfinansieras av 
unionen. För att uppnå detta bör 
medlemsstaterna skapa 
samverkansvinster mellan de olika 
tillbudsstående finansiella instrumenten 
och låta dem komplettera varandra för att 
Europa 2020-strategins mångsidigt 
sammansatta mål om smart och 
miljövänlig tillväxt för alla ska kunna nås 
och för att mer effektivt stödja de mest 
missgynnade mikroregionerna och de 
mest utsatta grupperna som drabbats av 
nackdelar av många olika slag, eftersom 
sammanhållningen inte är en kostnad 
utan ger styrka, tillvaratar potential som 
ännu inte kommit till användning, 
minskar de strukturella skillnaderna 
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mellan länder och regioner, ökar 
tillväxten och förbättrar unionens 
konkurrenskraft i en globaliserad värld, 
uppväger inverkningarna av den 
världsomfattande ekonomiska krisen och 
ger unionen ett socialt kapital.

Or. en

Ändringsförslag 255
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Bilaga – riktlinje 9 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 9: Förbättra utbildningssystemens 
resultat på alla nivåer och öka deltagandet 
i den högre utbildningen

Riktlinje 9: Förbättra utbildningssystemen 
på alla nivåer och öka deltagandet i den 
högre utbildningen

Or. en

Ändringsförslag 256
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildnings- och fortbildningssystem, 
särskilt genom att öka arbetskraftens 
utbildningsnivå så att den kan anpassa sig 
efter det snabbföränderliga arbetslivet. 
Åtgärderna ska täcka alla sektorer (från 
förskoleverksamhet och skolor till högre 
utbildning, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning) och även ta hänsyn till 
icke-formellt och informellt lärande. 
Reformerna bör syfta till att alla ska 
förvärva de nyckelkompetenser som krävs 
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nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

för att lyckas i den kunskapsbaserade 
ekonomin, särskilt när det gäller 
anställbarhet, vidareutbildning och 
IKT-kompetens. Åtgärder bör vidtas för att 
rörlighet i utbildningssyfte ska bli möjligt
för ungdomar och lärare. Medlemsstaterna 
bör göra utbildningssystemen öppnare och 
mer relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör mångsidiga 
utbildningsvägar även i högre ålder och 
genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp. För 
personer som av olika anledningar inte 
kan delta i dessa system bör det finnas en 
social trygghet som går längre än att bara 
hindra fattigdom. För personer som på 
grund av sjukdom och/eller 
funktionshinder inte längre kan utöva sin 
tidigare yrkesverksamhet bör det vidtas 
särskilda åtgärder för fortbildning 
och/eller omskolning.

Or. de

Ändringsförslag 257
Sergio Gaetano Cofferati, Luigi Berlinguer

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 

Utbildning och forskning bör sättas i 
främsta rummet i EU:s 
utvecklingsstrategier och nivån och 
kvaliteten på utbildningen bör höjas i 
enlighet med principen om kompetens och 
rättvisa, i syfte att få fram en ny, 
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kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

inlärningsinriktad utbildning som ger alla 
tillgång till allmän och yrkesinriktad 
utbildning av hög kvalitet och förbättrar 
utbildningsresultaten. Medlemsstaterna bör 
investera effektivt i utbildningssystem, 
särskilt genom att öka arbetskraftens 
utbildningsnivå så att den kan anpassa sig 
efter de snabba förändringarna på de 
moderna arbetsmarknaderna. Åtgärderna 
ska täcka alla sektorer (från 
förskoleverksamhet och skolor till högre 
utbildning, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning) och även ta hänsyn till 
icke-formellt och informellt lärande. 
Reformerna bör syfta till att alla ska 
förvärva de nyckelkompetenser som krävs 
för att lyckas i den kunskapsbaserade 
ekonomin, genom betydligt större 
investeringar i forskning och utveckling 
och genom att utnyttja översynen av 
sjunde ramprogrammet för forskning och 
fastställandet av en ny flerårig budgetram 
till att främja anställbarhet, livslångt 
lärande och IKT-kompetens. Åtgärder bör 
vidtas för att rörlighet i utbildningssyfte 
ska bli det normala för ungdomar och 
lärare. Medlemsstaterna bör göra 
utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. it
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Ändringsförslag 258
Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den miljövänliga och
kunskapsbaserade ekonomin, särskilt när 
det gäller anställbarhet, vidareutbildning 
och IKT-kompetens. I det här 
sammanhanget bör hållbarheten inte 
handla bara om yrkesutbildning för 
arbeten med anknytning till miljön, utan 
den måste tas med i alla program för 
yrkesutbildning och på alla 
utbildningsnivåer och göras till en 
förutsättning för att ekonomiskt stöd 
betalas ut. Medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter bör tillsammans 
axla det ansvar som en förebyggande 
hantering av övergången innebär. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
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mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. en

Ändringsförslag 259
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Det bör även införas 
lärlingstid inom högskolan.
Medlemsstaterna bör göra 
utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
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mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Statligt stöd till 
högskolor bör vara förbundet med ett krav 
på att inrätta partnerskap med 
näringslivet. Läraryrket bör göras mer 
attraktivt. Den högre utbildningen bör bli 
mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. fr

Ändringsförslag 260
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Särskild tonvikt bör 
läggas på utbildningskvaliteten och, när 
det gäller den högre utbildningen, att 
anpassa studieinriktningarna efter 
arbetsmarknadens behov, så att 
arbetslösheten begränsas bland unga 
högskoleutbildade. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
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relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. pl

Ändringsförslag 261
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska 
undvika könsrelaterad segmentering i 
fråga om tillgång till kvalificerad 
utbildning och fortbildning. Åtgärderna 
ska täcka alla sektorer (från 
förskoleverksamhet och skolor till högre 
utbildning, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning) och även ta hänsyn till 
icke-formellt och informellt lärande. 
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särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Reformerna bör syfta till att alla ska 
förvärva de nyckelkompetenser som krävs 
för att lyckas i den kunskapsbaserade 
ekonomin, särskilt när det gäller 
anställbarhet, vidareutbildning och 
IKT-kompetens. Åtgärder bör vidtas för att 
rörlighet i utbildningssyfte ska bli det 
normala för ungdomar och lärare. 
Medlemsstaterna bör göra 
utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. de

Ändringsförslag 262
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
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informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition, t.ex. äldre, mödrar som 
återgår till arbetslivet efter 
föräldraledighet, eller funktionshindrade,
och deltagandet bör breddas för personer 
som utbildar sig i syfte att öka sitt 
yrkeskunnande inom områden där det 
finns ett behov på arbetsmarknaden. För 
att minska antalet ungdomar som är 
arbetslösa eller saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. pl

Ändringsförslag 263
Silvia Costa

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna lägga mer resurser på att
investera i utbildningssystem, särskilt 
genom att öka arbetskraftens 
utbildningsnivå så att den kan anpassa sig 
efter de snabba förändringarna på de 
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arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning,
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

moderna arbetsmarknaderna. Åtgärderna 
ska täcka alla sektorer (från 
förskoleverksamhet och skolor till högre 
utbildning, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning) och även ta hänsyn till 
icke-formellt och informellt lärande. 
Reformerna bör syfta till att alla ska 
förvärva de nyckelkompetenser som krävs 
för att lyckas i den kunskapsbaserade 
ekonomin, särskilt när det gäller 
anställbarhet, vidareutbildning och 
IKT-kompetens, bl.a. genom system för 
bedömning av lärare utifrån objektiva 
kriterier. Åtgärder bör vidtas för att 
rörlighet i utbildningssyfte ska bli det 
normala för ungdomar och lärare. 
Medlemsstaterna bör göra 
utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt och mer kvalificerat genom 
kontinuerliga och systematiska 
investeringar i fortbildning. Den högre 
utbildningen bör bli mer öppen för 
personer som saknar studietradition och 
deltagandet i den högre utbildningen bör 
breddas. För att minska antalet ungdomar 
som är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats bör medlemsstaterna vidta 
alla åtgärder som krävs för att förebygga 
skolavhopp.

Or. it

Ändringsförslag 264
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
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och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet och 
skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna bör 
göra utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

och förbättra utbildningsresultaten bör 
medlemsstaterna undvika 
budgetnedskärningar och investera 
effektivt i utbildningssystem, särskilt 
genom att öka arbetskraftens 
utbildningsnivå så att den kan anpassa sig 
efter de snabba förändringarna på de 
moderna arbetsmarknaderna. Åtgärderna 
ska täcka alla sektorer (från 
förskoleverksamhet och skolor till högre 
utbildning, yrkesutbildning och 
vuxenutbildning) och även ta hänsyn till 
icke-formellt och informellt lärande. 
Reformerna bör syfta till att alla ska 
förvärva de nyckelkompetenser som krävs 
för att lyckas i den kunskapsbaserade 
ekonomin, särskilt när det gäller 
anställbarhet, vidareutbildning och 
IKT-kompetens. Åtgärder bör vidtas för att 
rörlighet i utbildningssyfte ska bli det 
normala för ungdomar och lärare. 
Medlemsstaterna bör göra 
utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att tillämpa 
nationella referensramar för kvalifikationer 
som möjliggör flexibla utbildningsvägar 
och genom att utveckla partnerskap mellan 
utbildning och arbete. Läraryrket bör göras 
mer attraktivt. Den högre utbildningen bör 
bli mer öppen för personer som saknar 
studietradition och deltagandet i den högre 
utbildningen bör breddas. För att minska 
antalet ungdomar som är arbetslösa eller 
saknar utbildningsplats bör 
medlemsstaterna vidta alla åtgärder som 
krävs för att förebygga skolavhopp.

Or. en

Ändringsförslag 265
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska ha som nationella
mål att minska andelen personer med 
avbruten skolgång till 10 % senast 2014, 
och samtidigt öka den andel av 
befolkningen mellan 30 och 34 år som har 
avslutad högre utbildning till minst 40 % 
år 2014. Det behövs lämpliga åtgärder för 
att alla på medellång och lång sikt ska 
kunna delta i samhällslivet och att alla 
också ska kunna uppnå International 
Standard Classification of Education 3 
(ISCED3).

Or. en

Ändringsförslag 266
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 267
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att minska andelen 
personer med avbruten skolgång till 10 %, 
och samtidigt öka den andel av 
befolkningen mellan 30 och 34 år som har 
avslutad högre utbildning till minst 40 % 
år 2014.

Or. en

Ändringsförslag 268
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 10: Främja social integration och 
bekämpa fattigdom

Riktlinje 10: Främja social integration och 
bekämpa fattigdom, framför allt genom 
integrering på arbetsmarknaden

Or. en

Ändringsförslag 269
Jutta Steinruck, Ole Christensen, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 10: Främja social integration och 
bekämpa fattigdom

Riktlinje 10: Bekämpa fattigdom och 
främja social integration och socialt skydd

Or. en

Ändringsförslag 270
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke -1 (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa sina 
nationella mål så, att antalet européer 
som lever under de nationella 
fattigdomsgränserna minskas med 
25 procent och fler än 20 miljoner 
människor lyfts ut ur fattigdomen, något 
som ska ske framför allt genom 
sysselsättnings- och utbildningspolitiska 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 271
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

För att uppnå detta mål bör 
medlemsstaterna intensifiera sina 
ansträngningar för att bekämpa 
fattigdomen, även fattigdom bland 
personer i arbetslivet. Insatserna bör syfta 
till att främja ett fullt och självvalt
deltagande i det politiska, samhälleliga, 
kulturella och ekonomiska livet och öka 
sysselsättningsmöjligheterna, varvid 
Europeiska socialfonden bör utnyttjas till 
fullo. Insatserna bör också inriktas på att 
garantera lika möjligheter, liksom tillgång 
till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster och offentliga 
tjänster (däribland onlinetjänster i enlighet 
med riktlinje 4), särskilt inom hälso- och 
sjukvård, och detta ska erbjudas och 
genomföras på i synnerhet sociala, 
arbetsförmedlande, hälsorelaterade och 
hushållsnära områden. Medlemsstaterna 
bör vidta aktiva och effektiva åtgärder mot 
diskriminering. För att bekämpa socialt 
utanförskap, ge människor egenmakt och 
främja deltagandet på arbetsmarknaden bör 
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garantera tillfredsställande inkomststöd
och tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen 
bör inriktas på att garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
minska fattigdomen, särskilt bland de 
grupper som är mest utsatta för socialt 
utanförskap såsom ensamstående 
föräldrar, minoriteter, funktionshindrade,
barn och ungdomar, äldre kvinnor och 
män, legala invandrare och hemlösa. 
Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
den sociala ekonomin och social 
innovation för att stödja de mest utsatta.

de sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera en inkomst som skyddar mot 
fattigdom samt tillgång till hälso- och 
sjukvård, och därigenom skapa social 
sammanhållning. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
minoriteter, personer med 
funktionshinder, barn och ungdomar, äldre 
kvinnor och män, invandrare och hemlösa. 
Medlemsstaterna bör enas om ett 
åtagande som omfattar hela EU i syfte att 
avskaffa bostadslösheten före 2015 och 
utarbeta en integrerad politik för att 
tillhandahålla bra boende för alla med 
tillräcklig energiförsörjning och till en 
rimlig kostnad. Rådet bör enas om ett 
EU-mål för minimiinkomstsystem och 
avgiftsfinansierade system för ersättning 
av inkomstbortfall, som ska ge ett 
inkomststöd på minst 60 % av den 
nationella medianinkomsten, och 
dessutom enas om en tidtabell för att nå 
detta mål i alla medlemsstater. Som ett 
första steg mot att utrota fattigdomen 
bland barn inom EU bör medlemsstaterna 
förbinda sig att minska fattigdomen bland 
barn med 50 % fram till 2012 utifrån 
indikatorer som inte enbart är 
ekonomiska samt tilldela tillräckliga 
resurser för att detta mål ska nås. Att ett 
barn, särskilt för ensamstående föräldrar, 
ska innebära en risk att bli fattig är inte 
förenligt med Europeiska unionens mål. 
Berörda föräldrar bör skyddas från denna 
risk genom kostnadsfri barnomsorg, 
socialt stöd och skräddarsydda 
stödåtgärder från arbetsförmedlingarna. 
Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
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den sociala ekonomin och social 
innovation på grundval av de olika 
riskerna under ett liv, särskilt för de mest 
utsatta.

Or. de

Ändringsförslag 272
Csaba Őry

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning 
– samtidigt som de måste vara fortsatt
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen 
bör inriktas på att garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
minska fattigdomen, särskilt bland de 

För att nå detta mål bör medlemsstaterna 
sträva efter att minska fattigdomen, också 
bland arbetande fattiga, främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas. Det måste garanteras att lika 
möjligheter, liksom också tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt hälso- och sjukvård bevaras. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt så de kan spela 
en aktiv roll i samhällslivet och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden måste de 
sociala trygghetssystemen och den aktiva 
integrationspolitiken ytterligare stärkas så 
att människor ges möjligheter och utsikter 
om arbete i olika skeden av livet, skyddas 
mot risken för utanförskap och ges stöd, 
vilket framför allt ska gälla dem som står 
längst utanför arbetsmarknaden, .så de 
kan finna arbete av god kvalitet. Därför 
behövs det effektiva tillvägagångssätt för 
yrkesutbildning och 
sysselsättningsskapande inom ramen för 
en aktiv arbetsmarknadspolitik, till 
förmån för personer som kommit att stå 
utanför arbetsmarknaden eftersom de 
saknar utbildning. Samtidigt måste de 
sociala trygghetssystemen och 
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grupper som är mest utsatta för socialt 
utanförskap såsom ensamstående föräldrar, 
minoriteter, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, legala 
invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
bör också aktivt främja den sociala 
ekonomin och social innovation för att 
stödja de mest utsatta.

pensionssystemen moderniseras så att de 
kan användas fullt ut för att garantera 
tillfredsställande inkomststöd, deltagande i 
samhällslivet och tillgång till hälso- och 
sjukvård – och därigenom skapa social 
sammanhållning – samtidigt som deras 
ekonomiska hållbarhet måste bevaras. 
Förmånssystemen bör garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
minska fattigdomen, särskilt bland de 
grupper som är mest utsatta för socialt 
utanförskap såsom ensamstående föräldrar, 
minoriteter, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, legala 
invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
ska framför allt förbinda sig att medelst 
lämpliga åtgärder ta itu med fattigdomen 
bland barn så att barnen inte hämmas i 
sin personliga utveckling och vid inträdet 
i arbetslivet inte är missgynnade genom 
att fattigdomen inskränkt deras fria 
utveckling. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta och aktivt genomföra de åtgärder 
som antagits mot diskriminering. 

Or. en

Ändringsförslag 273
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Klara och tydligt mål 
för fattigdomsbekämpningen förutsätter 
en definition av hur fattigdomen ska 
”mätas”. Normen om att 
fattigdomsgränsen går vid 60 procent av 
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i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

medianinkomsten måste nyanseras. Det 
går inte att definiera fattigdomen med en 
såpass ensidig indikator. Fattigdomen har 
många fler dimensioner, till exempel 
frågan om huruvida en person har egen 
bostad, förmögenhet, kostnader för 
livsuppehället eller skulder. Insatserna bör 
också inriktas på att garantera lika 
möjligheter, bl.a. genom tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt hälso- och sjukvård. 
Medlemsstaterna bör vidta effektiva 
åtgärder mot diskriminering. För att 
bekämpa socialt utanförskap, ge människor 
ökad egenmakt och främja deltagandet på 
arbetsmarknaden bör de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken stärkas 
så att människor ges möjligheter i olika 
skeden av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. Solidariteten mellan 
generationerna och mellan olika kulturer 
måste i det här sammanhanget uppfattas 
som ett ledande europeiskt grundläggande 
värde. De sociala trygghetssystemen och 
pensionssystemen måste moderniseras så 
att de kan användas fullt ut för att garantera 
tillfredsställande inkomststöd och tillgång 
till hälso- och sjukvård – och därigenom 
skapa social sammanhållning – samtidigt 
som de måste vara fortsatt ekonomiskt 
hållbara. Moderniseringen av de sociala 
systemen måste innefatta en god tillsyn 
samt en strävan efter att förverkliga den 
sociala marknadsekonomin.
Förmånssystemen bör inriktas på att 
garantera inkomsttrygghet vid 
omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
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utsatta.

Or. nl

Ändringsförslag 274
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna.
Särskild uppmärksamhet bör 
medlemsstaterna här rikta mot den 
växande gruppen av ”arbetande fattiga”, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. Bland annat för att främja 
den sociala sammanhållningen bör 
personer med invandrarbakgrund 
integreras bättre på arbetsmarknaden och 
i samhället. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
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äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. de

Ändringsförslag 275
Frédéric Daerden, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
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garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. För att öka 
inkomsttryggheten under olika skeden i 
livet bör medlemsstaterna garantera 
tillfredsställande minimilöner, som bör 
ligga högre än fattigdomströskeln, i 
enlighet med medlemsstaternas 
kollektivavtals- och lagstiftningspraxis.
Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
den sociala ekonomin och social 
innovation för att stödja de mest utsatta.

Or. fr

Ändringsförslag 276
Jutta Steinruck, Pervenche Berès

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
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människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap och ges stöd, vilket framför 
allt ska gälla dem som står längst utanför 
arbetsmarknaden, så de kan finna arbete 
under anständiga arbetsvillkor. Därför 
behövs det system för minimilön, vilka ska 
fungera enligt medlemsstaternas 
respektive sedvänjor, kollektivavtal och 
lagstiftning och företräda 60 procent av 
den nationella medianinkomsten, 
tillsammans med sociala miniminormer 
och klara mål för minskning av 
fattigdomen, i synnerhet bland barn och 
konkreta mål med anknytning till arbete 
under anständiga arbetsvillkor och till de 
sociala trygghetssystemen. Systemen för 
arbetslöshetsförsäkring bör utvecklas i 
riktning mot system för 
anställningsförsäkring som garanterar 
varje arbetslös ett arbetstillfälle, 
omskolning eller en samhällsnyttig 
verksamhet. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. en
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Ändringsförslag 277
Pascale Gruny

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör även 
se till att muntlig eller skriftlig 
information från myndigheterna är tydlig 
och fullständig, att avslag motiveras och 
att det ges information om hur man kan 
överklaga beslutet. Medlemsstaterna bör 
vidta effektiva åtgärder mot 
diskriminering. För att bekämpa socialt 
utanförskap, ge människor ökad egenmakt 
och främja deltagandet på arbetsmarknaden 
bör de sociala trygghetssystemen, det 
livslånga lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
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social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. fr

Ändringsförslag 278
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen och främja social integrering
bör syfta till att främja ett fullt deltagande i 
samhällslivet och ekonomin och öka 
sysselsättningsmöjligheterna, varvid 
Europeiska socialfonden bör utnyttjas till 
fullo. Insatserna bör också inriktas på att 
garantera lika möjligheter, bl.a. genom 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster och offentliga 
tjänster (däribland onlinetjänster i enlighet 
med riktlinje 4), särskilt hälso- och 
sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
och anpassas till nya icke kontinuerliga 
och flexibla anställningsformer och 
uppbackas av allmänt gällande system för 
minimiinkomster, vilket bör samordnas i 
ett ramdirektiv som ska föreskriva 
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inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

kriterier för tillträde, villkor för 
stödberättigande och gemensamma 
kompletterande åtgärder så att de kan 
användas fullt ut för att garantera 
tillfredsställande inkomststöd och 
prioriterad tillgång till tjänster av allmänt 
intresse såsom hälso- och sjukvård och 
utbildning – och därigenom skapa social 
sammanhållning – och möjlighet att 
komma in på arbetsmarknaden samtidigt 
som de måste vara fortsatt ekonomiskt 
hållbara. Förmånssystemen bör inriktas på 
att garantera inkomsttrygghet vid 
omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. it

Ändringsförslag 279
Siiri Oviir

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 

Kampen mot fattigdom och socialt 
utanförskap fortsätter att vara viktig. 
Därför måste alla socialgrupper få 
möjlighet att delta på eller återgå till 
arbetsmarknaden, oavsett bosättningsort 
eller utbildningsnivå. Man måste också få 
till stånd en lämplig balans mellan att 
människor å ena sidan ska få den känsla 
av trygghet de behöver och å andra sidan 
motiveras att arbeta och tjäna inkomster. 
Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
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att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. et

Ändringsförslag 280
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

För att nå detta mål bör medlemsstaterna 
vinnlägga sig om att minska fattigdomen, 
även bland personer i arbetslivet, främja 
ett fullt deltagande i samhällslivet och 
ekonomin och öka 
sysselsättningsmöjligheterna, varvid 
Europeiska socialfonden bör utnyttjas till 
fullo. Lika möjligheter bör säkerställas, 
tillsammans med tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. de
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Ändringsförslag 281
Sylvana Rapti

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka möjligheterna till arbete med 
anständiga löner som garanterar 
arbetstagarnas självständighet, varvid de 
europeiska strukturfonderna bör utnyttjas 
till fullo. Insatserna bör också inriktas på 
att garantera lika möjligheter, bl.a. genom 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster och offentliga 
tjänster (däribland onlinetjänster i enlighet 
med riktlinje 4), särskilt hälso- och 
sjukvård, även för utsatta och svaga 
befolkningsgrupper. Medlemsstaterna bör 
vidta effektiva åtgärder mot 
diskriminering. För att bekämpa socialt 
utanförskap, ge människor ökad egenmakt 
och främja deltagandet på arbetsmarknaden 
bör de sociala trygghetssystemen, det 
livslånga lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
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aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. el

Ändringsförslag 282
Kinga Göncz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning 
– samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen 
bör inriktas på att garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
minska fattigdomen, särskilt bland de 
grupper som är mest utsatta för socialt 

För att nå detta mål bör medlemsstaterna 
sträva efter att minska fattigdomen, också 
bland arbetande fattiga, främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas. Det måste garanteras att lika 
möjligheter, liksom också tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt hälso- och sjukvård förbättras. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt så de kan spela 
en aktiv roll i samhällslivet och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden måste de 
sociala trygghetssystemen och den aktiva 
integrationspolitiken ytterligare stärkas så 
att människor ges möjligheter och utsikter 
om arbete i olika skeden av livet, skyddas 
mot risken för utanförskap och ges stöd, 
vilket framför allt ska gälla dem som står 
längst utanför arbetsmarknaden, så de
kan finna arbete av god kvalitet. Samtidigt 
måste de sociala trygghetssystemen och 
pensionssystemen moderniseras så att de 
kan användas fullt ut för att garantera 
tillfredsställande inkomststöd, deltagande i 
samhällslivet och tillgång till hälso- och 
sjukvård, samtidigt som deras ekonomiska 
hållbarhet måste bevaras. 
Förmånssystemen bör garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
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utanförskap såsom ensamstående föräldrar, 
minoriteter, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, legala 
invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
bör också aktivt främja den sociala 
ekonomin och social innovation för att 
stödja de mest utsatta.

minska fattigdomen, särskilt bland de 
grupper som är mest utsatta för socialt 
utanförskap såsom ensamstående föräldrar, 
minoriteter, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, legala 
invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
ska framför allt förbinda sig att medelst 
lämpliga åtgärder ta itu med fattigdomen 
bland barn så att barnen inte hämmas i 
sin personliga utveckling och vid inträdet 
i arbetslivet inte är missgynnade genom 
att fattigdomen inskränkt deras fria 
utveckling. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta och aktivt genomföra de åtgärder 
som antagits mot diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 283
Konstantinos Poupakis

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid man bör förbättra det sociala 
skyddsnätet genom att stärka den passiva 
arbetsmarknadspolitiken, samtidigt som 
Europeiska socialfonden bör utnyttjas till 
fullo. Insatserna bör också inriktas på att 
garantera lika möjligheter, bl.a. genom 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster och offentliga 
tjänster (däribland onlinetjänster i enlighet 
med riktlinje 4), särskilt hälso- och 
sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
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människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. el

Ändringsförslag 284
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
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effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. 

effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. Särskilt viktigt är det att barn 
från fattiga familjer garanteras lika 
tillträde till utbildning och lika 
möjligheter, då detta förebygger socialt 
utanförskap i vuxenlivet. De sociala 
trygghetssystemen och pensionssystemen 
måste moderniseras så att de kan användas 
fullt ut för att garantera tillfredsställande 
inkomststöd och tillgång till hälso- och 
sjukvård – och därigenom skapa social 
sammanhållning – samtidigt som de måste 
vara fortsatt ekonomiskt hållbara. 
Förmånssystemen bör inriktas på att 
garantera inkomsttrygghet vid 
omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. pl

Ändringsförslag 285
Olle Ludvigsson

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
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och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta. I sitt arbete med att göra den 
offentliga sektorns finanser mera 
hållbara bör medlemsstaterna särskilt 
uppmärksamma vilka positiva effekter en 
bättre social sammanhållning får för de 
nationella budgetarna. Om fattigdomen 
minskar och fler människor deltar i 
utbildning minskar de sociala 
kostnaderna och ökar skatteutfallet.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Emilie Turunen, Marije Cornelissen, Elisabeth Schroedter

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja 
anständiga arbetsvillkor och 
bostadsförhållanden, tillsammans med ett 
fullt deltagande i samhällslivet och 
ekonomin och öka 
sysselsättningsmöjligheterna, varvid 
Europeiska socialfonden bör utnyttjas till 
fullo. Insatserna bör också inriktas på att 
garantera lika möjligheter, bl.a. genom 
tillgång till överkomliga, hållbara och 
högkvalitativa tjänster och offentliga 
tjänster (däribland onlinetjänster i enlighet 
med riktlinje 4), särskilt inom områdena 
sociala tjänster, sysselsättning, hälso- och 
sjukvård, och bostäder. Medlemsstaterna 
bör vidta effektiva åtgärder mot 
diskriminering. För att bekämpa socialt 
utanförskap, ge människor ökad egenmakt 
och främja deltagandet på arbetsmarknaden 
bör de sociala trygghetssystemen, det 
livslånga lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
invandrare, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, legala 



PE442.935v02-00 206/211 AM\820832SV.doc

SV

invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
bör också aktivt främja den sociala 
ekonomin och social innovation för att 
stödja de mest utsatta. Medlemsstaterna 
bör garantera höga miniminormer för 
arbetets kvalitet för att utrota fattigdomen 
bland arbetande.

Or. en

Ändringsförslag 287
Jutta Steinruck, Ole Christensen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Vid beräkningen av 
andelen eget kapital måste det tas hänsyn 
till principen om att sammanslagningen 
av hushåll inte hindrar att de europeiska 
strukturfonderna används. Insatserna bör 
också inriktas på att garantera lika 
möjligheter, bl.a. genom tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt hälso- och sjukvård. 
Medlemsstaterna bör vidta effektiva 
åtgärder mot diskriminering. För att 
bekämpa socialt utanförskap, ge människor 
ökad egenmakt och främja deltagandet på 
arbetsmarknaden bör de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken stärkas 
så att människor ges möjligheter i olika 
skeden av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
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inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. en

Ändringsförslag 288
Elizabeth Lynne

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
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utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta och aktivt genomföra den 
lagstiftning som antagits mot 
diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 289
Marian Harkin

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. 
Medlemsstaterna bör vidta effektiva 
åtgärder mot diskriminering. För att 
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deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning –
samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

bekämpa socialt utanförskap, ge människor 
ökad egenmakt och främja deltagandet på 
arbetsmarknaden bör de sociala 
trygghetssystemen, det livslånga lärandet 
och den aktiva integrationspolitiken stärkas 
så att människor ges möjligheter, med 
hänsyn tagen till de olika behov och de 
olika slag av ansvar som är aktuella i 
olika skeden av livet och skyddas mot 
risken för utanförskap. De sociala 
trygghetssystemen och pensionssystemen 
måste moderniseras så att de kan användas 
fullt ut för att garantera tillfredsställande 
inkomststöd och tillgång till hälso- och 
sjukvård – och därigenom skapa social 
sammanhållning – samtidigt som de måste 
vara fortsatt ekonomiskt hållbara. 
Förmånssystemen bör inriktas på att 
garantera inkomsttrygghet vid 
omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
utsatta.

Or. en

Ändringsförslag 290
Jutta Steinruck

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Socialväsendet får inte inskränkas bara 
till att handla om fattigdomsbekämpning. 
Det måste också i fortsättningen kunna 
stå till tjänst med socialt skydd, social 
integration och stöd.
Det måste ses till att de som inte kan delta 



PE442.935v02-00 210/211 AM\820832SV.doc

SV

på arbetsmarknaden får de sociala 
tjänster de behöver såsom stöd till sin 
integration, vilket bidrar till 
fattigdomsbekämpningen samtidigt som 
det ger garantier för en adekvat 
minimiinkomst.

Or. en

Ändringsförslag 291
Rovana Plumb

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Systemen för socialt skydd, inklusive 
pensionerna och hälso- och sjukvården, 
bör stärkas och moderniseras så att det 
skapas garantier för att de är adekvata ur 
social synvinkel, ekonomiskt hållbara och 
lyhörda för de förändrade behoven och 
samtidigt ger ett adekvat skydd mot 
sociala otrygghetsfaktorer såsom 
hälsoproblem, arbetslöshet och fattigdom.
Medlemsstaterna bör ordna med bättre 
socialt skydd i samband med 
korttidsanställningar, vilka framför allt 
berör kvinnor och gravida kvinnor. 

Or. en

Ändringsförslag 292
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att minska antalet 
européer som lever under de nationella 
fattigdomsgränserna med 25 %, så att 

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när medlemsstaterna 
fastställer sina mål, är att utrota 
fattigdomen och som ett första steg att 
minska antalet människor i EU som lever 
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20 miljoner människor lyfts ut ur 
fattigdom.

under de nationella fattigdomsgränserna 
med 50 % fram till 2015.

Or. de

Ändringsförslag 293
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa mål för 
minskningen av antalet arbetande fattiga 
och antalet som arbetar för svältlöner.

Or. en

Ändringsförslag 294
Emilie Turunen, Marije Cornelissen

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 2b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 10 bör ses som ett första steg på 
väg mot en framtida riktlinje om social 
integration samt en breddad fördragsbas 
för nästa uppsättning allmänna riktlinjer 
för den ekonomiska politiken, 
sysselsättningspolitiken och 
socialpolitiken.

Or. en


