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Ændringsforslag 1
Elizabeth Lynne

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal korrigeres, så der kan leveres
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse inden for rammer, der sikrer 
universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener, at 
Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner 
og offentlige indkøb;

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal levere tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse inden for rammer, der 
sikrer universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed;

Or. en

Ændringsforslag 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal korrigeres, så der kan leveres
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse inden for rammer, der sikrer 
universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener, at 
Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner 
og offentlige indkøb;

1. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre, at 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse er lette at anvende på det rigtige 
niveau, følger klare finansieringsregler og 
er af bedst mulig kvalitet og tilgængelige 
for alle; understreger betydningen af at 
udvikle infrastrukturer for de store 
netværkssektorer, herunder energi, 
transport, tjenesteydelser og elektronisk 
kommunikation;

Or. en
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Ændringsforslag 3
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal korrigeres, så der kan leveres
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse inden for rammer, der sikrer 
universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener, at 
Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner og 
offentlige indkøb;

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal levere tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse inden for rammer, der 
sikrer universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener ikke, at 
Kommissionens forslag nr. 25 er 
tilstrækkeligt, da borgerne og de 
interesserede parter inden for 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse forventer konkret handling og 
ikke endnu en meddelelse; beklager, at der 
ikke henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner og 
offentlige indkøb; mener, at et 
velfungerende marked forudsætter 
kollektive tjenester på EU-plan, f.eks. for 
jernbane- og bredbåndsnet;

Or. en

Ændringsforslag 4

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal korrigeres, så der kan leveres
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse inden for rammer, der sikrer 
universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener, at 
Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal levere tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse inden for rammer, der 
sikrer universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener, at 
Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner og 
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undtagen for så vidt angår koncessioner og 
offentlige indkøb;

offentlige indkøb; opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at borgerne i 
hele EU kan få adgang til 
forsyningspligtydelser af høj kvalitet; 
konstaterer, at der i initiativet til en akt 
for et indre marked indgår en forpligtelse 
til i 2011 at fremsætte forslag til en række
foranstaltninger vedrørende 
tjenesteydelser af almen interesse 
("forsyningspligtydelser"); forventer, at 
disse forslag afspejler bestemmelserne i 
artikel 14 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og den dertil 
knyttede protokol nr. 26;

Or. en

Ændringsforslag 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal korrigeres, så der kan leveres
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse inden for rammer, der sikrer 
universel adgang, høj kvalitet og 
prisoverkommelighed; mener, at 
Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner og 
offentlige indkøb;

1. er af den opfattelse, at det indre marked 
skal korrigeres for at sikre tjenesteydelser 
af almen økonomisk interesse inden for 
rammer, der sikrer universel adgang, høj 
kvalitet og prisoverkommelighed; mener, 
at Kommissionens forslag ikke er 
tilstrækkeligt, og beklager, at der ikke 
henvises til nogen lovgivningsforslag, 
undtagen for så vidt angår koncessioner og 
offentlige indkøb;

Or. en

Ændringsforslag 6
Milan Cabrnoch

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 a. mener, at europæerne endnu ikke i 
fuld udstrækning har udnyttet det indre 
markeds potentiale inden for mange 
områder, herunder fri bevægelighed for 
personer, varer og tjenesteydelser, og at 
der er behov for nye initiativer, navnlig 
for at sikre effektiv geografisk mobilitet 
blandt arbejdstagere i hele Europa;

Or. en

Ændringsforslag 7
Milan Cabrnoch

Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 b. understreger, at det indre marked for 
europæere først og fremmest drejer sig 
om job og jobskabelse, og at det er 
afgørende, at der skabes et miljø, hvor 
virksomheder og borgere kan udøve deres 
rettigheder i fuld udstrækning;

Or. en

Ændringsforslag 8
Licia Ronzulli

Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 a. understreger, at det indre marked 
rummer et stort potentiale for så vidt 
angår beskæftigelse, vækst og 
konkurrenceevne, og at det er nødvendigt 
at føre en stærk strukturpolitik for at 
udnytte det fuldt ud; 
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Or. en

Ændringsforslag 9
Licia Ronzulli

Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 b. understreger den afgørende 
betydning af uddannelse og 
kvalifikationer, som er vigtige 
forudsætninger for jobskabelse og social 
integration og dermed for det indre 
markeds succes;

Or. en

Ændringsforslag 10

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 e (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 a. understreger, at det vil forblive 
ønsketænkning, at man kan "sætte 
europæerne i centrum for det indre 
marked", hvis det blot bruges som et 
middel til at overbevise folk om, at det 
indre marked er godt for dem; mener, at 
der bør gøres en mere helhjertet indsats 
for at bevare og forbedre den 
solidaritetsbaserede europæiske model;

Or. en
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Ændringsforslag 11
Françoise Castex

Udkast til udtalelse
Punkt 1 f (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 a. påpeger, at tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse og socialydelser af
almen interesse er af stor betydning for 
borgernes og de lokale myndigheders 
accept af det indre marked, og beklager 
den manglende klarhed med hensyn til, 
hvilke foranstaltninger der er planlagt 
inden for tjenesteydelser af almen 
interesse; understreger desuden, at de 
lokale myndigheder er bekymrede over 
den juridisk usikre situation, som skal 
danne ramme om deres tiltag til fremme 
af de tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse og socialydelser af almen 
interesse, de har ansvaret for;

Or. en

Ændringsforslag 12
Françoise Castex

Udkast til udtalelse
Punkt 1 g (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1 b. gør opmærksom på, at Europa-
Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 
14 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde ved forordning fastlægger 
de principper og vilkår, på grundlag af 
hvilke tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse skal ydes, for at de kan opfylde 
deres opgaver; anmoder derfor 
Kommissionen om at tage initiativer med 
henblik herpå;

Or. en
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Ændringsforslag 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er skuffet over fraværet af forslag 
vedrørende sociale tjenester; mener, at 
disse forslag ligger langt fra den 
kvalitetsramme, som Barroso havde lovet;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 14

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 2 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er skuffet over fraværet af forslag 
vedrørende sociale tjenester; mener, at 
disse forslag ligger langt fra den 
kvalitetsramme, som Barroso havde lovet;

2. er skuffet over fraværet af forslag 
vedrørende sociale tjenester; mener, at 
disse forslag ligger langt fra den
kvalitetsramme, som Barroso havde lovet;
opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at opfylde sine løfter med hensyn 
til såvel kvalitetsrammen som de dertil 
knyttede forslag;

Or. en

Ændringsforslag 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. er skuffet over fraværet af forslag 
vedrørende sociale tjenester; mener, at 

2. er skuffet over fraværet af forslag 
vedrørende kvaliteten af socialydelser af 
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disse forslag ligger langt fra den 
kvalitetsramme, som Barroso havde lovet;

almen interesse; mener, at disse forslag 
ligger langt fra den kvalitetsramme, som 
Barroso havde lovet;

Or. en

Ændringsforslag 16
Elizabeth Lynne

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at indføre 
klare bestemmelser, der definerer 
socialydelser af almen interesse på 
grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter, styrker 
subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre 
og udelukker socialydelser af almen 
interesse fra anvendelsen af 
markedsøkonomiske principper;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at indføre 
klare bestemmelser, der definerer
socialydelser af almen interesse på 
grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter, styrker 
subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre 
og udelukker socialydelser af almen 
interesse fra anvendelsen af 
markedsøkonomiske principper;

3. opfordrer Kommissionen til at gøre det 
lettere at anvende EU-reglerne ved at 
afklare kriterierne for foreneligheden af 
statsstøtte til socialydelser af almen 
interesse og offentlige indkøb med det 
indre marked;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at indføre 
klare bestemmelser, der definerer 
socialydelser af almen interesse på 
grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter, styrker
subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre 
og udelukker socialydelser af almen 
interesse fra anvendelsen af 
markedsøkonomiske principper;

3. opfordrer Kommissionen til på basis af 
artikel 14 og protokol nr. 26 og i 
overensstemmelse med EU-chartret om 
grundlæggende rettigheder at fremsætte 
klare lovforslag, der respekterer 
subsidiaritetsprincippet som defineret i 
traktaterne, forebygger indførelsen af EU-
markedsbestemmelser, der hindrer 
medlemsstaternes myndigheder, navnlig 
på lokalt og regionalt plan, i at udøve 
deres beføjelser til at levere tjenesteydelser 
af almen interesse, og specifikt beskytter 
deres rolle som leverandører af 
socialydelser af almen interesse;

Or. en

Ændringsforslag 19

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at indføre 
klare bestemmelser, der definerer 
socialydelser af almen interesse på 
grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter, styrker 
subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre 
og udelukker socialydelser af almen 
interesse fra anvendelsen af 
markedsøkonomiske principper;

3. opfordrer Kommissionen til hurtigst 
muligt at indføre klare bestemmelser, der 
definerer socialydelser af almen interesse 
på grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter, styrker 
subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre 
og udelukker socialydelser af almen 
interesse fra anvendelsen af 
markedsøkonomiske principper; henviser 
til den langvarige dialog mellem de 
interesserede parter om dette spørgsmål 
og opfordrer Kommissionen til omsider at 
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skride til handling;

Or. en

Ændringsforslag 20
Sylvana Rapti

Udkast til udtalelse
Punkt 3 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. opfordrer Kommissionen til at indføre 
klare bestemmelser, der definerer 
socialydelser af almen interesse på 
grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter, styrker 
subsidiaritetsprincippet og lokalt selvstyre 
og udelukker socialydelser af almen 
interesse fra anvendelsen af
markedsøkonomiske principper;

3. opfordrer Kommissionen til at indføre 
klare bestemmelser, der definerer 
socialydelser af almen interesse på 
grundlag af grundlæggende rettigheder 
snarere end økonomiske udsigter og 
dermed sikrer almen adgang for alle 
europæere og garanterer socialydelser af 
høj kvalitet, styrker subsidiaritetsprincippet 
og lokalt selvstyre og udelukker 
socialydelser af almen interesse fra 
anvendelsen af markedsøkonomiske 
principper;

Or. en

Ændringsforslag 21

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3 a. opfordrer Kommissionen til at 
tilskynde til og støtte, at levering af 
socialydelser af almen interesse varetages 
af almennyttige virksomheder;

Or. en



AM\854931DA.doc 13/46 PE456.899v01-00

DA

Ændringsforslag 22
Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3 a. opfordrer Kommissionen til at 
beskytte subsidiaritetsprincippet og 
undlade at fremsætte forslag til et direktiv 
om koncessioner i betragtning af de store 
kulturelle forskelle medlemsstaterne 
imellem på dette område;

Or. en

Ændringsforslag 23
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, 
at der etableres en særlig afdeling for 
sociale spørgsmål ved Domstolen besat 
med dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

4. anmoder Kommissionen om i 
overensstemmelse med forslag 29 at sikre, 
at der i al lovgivning om det indre marked
tages hensyn til de grundlæggende 
rettigheder og den korrekte anvendelse 
heraf;

Or. en

Ændringsforslag 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 4 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, 
at der etableres en særlig afdeling for 
sociale spørgsmål ved Domstolen besat 
med dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

4. anmoder om, at artikel 9 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
overholdes i forbindelse med alle 
lovforslag, især med hensyn til fremme af 
et højt beskæftigelsesniveau, sikring af 
passende social beskyttelse og 
bekæmpelse af social udstødelse samt 
fremme af EU's mål for vækst og 
beskæftigelse;

Or. en

Ændringsforslag 25

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, at 
der etableres en særlig afdeling for sociale 
spørgsmål ved Domstolen besat med 
dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne ikke får forrang 
frem for de grundlæggende rettigheder, 
samt med henblik på at beskytte og 
opretholde alle grundlæggende 
rettigheder, herunder retten til kollektive 
skridt og strejkeretten i forbindelse med de 
fire friheder; opfordrer Domstolen til at 
overveje at etablere en særlig afdeling for 
sociale spørgsmål ved Domstolen besat 
med dommere med speciale i arbejds- og 
socialret; opfordrer Domstolen til at gøre 
sine procedurer mere gennemskuelige, 
især hvad angår udnævnelsen af 
dommere og sagsfordelingen; påpeger, at 
det for at sikre overholdelse af 
rettighederne i EU-chartret om 
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grundlæggende rettigheder er nødvendigt 
at analysere de sociale konsekvenser ikke 
blot af al foreslået lovgivning, men også 
af allerede vedtaget lovgivning;

Or. en

Ændringsforslag 26
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, at 
der etableres en særlig afdeling for sociale 
spørgsmål ved Domstolen besat med 
dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

4. beklager, at der ikke er foretaget nogen 
seriøs konsekvensanalyse på basis af den 
nye gennemgående sociale klausul i 
artikel 9 i Lissabontraktaten; anmoder om 
optagelse af en bindende social klausul i al 
relevant lovgivning om det indre marked 
med henblik på at sikre, at EU-politikker 
og navnlig konkurrencereglerne bidrager 
til sociale fremskridt, overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, at 
der etableres en særlig afdeling for sociale 
spørgsmål ved Domstolen besat med 
dommere med speciale i arbejds- og 
socialret; mener, at forslag 29 bør 
suppleres i denne henseende;

Or. en

Ændringsforslag 27
Liisa Jaakonsaari

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 

4. anmoder om optagelse af en bindende 
gennemgående social klausul i form af en 
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det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, 
at der etableres en særlig afdeling for 
sociale spørgsmål ved Domstolen besat 
med dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

forordning, der udtrykkeligt sikrer, at 
økonomiske frihedsrettigheder respekterer 
de grundlæggende sociale rettigheder, 
prioriterer grundlæggende sociale 
rettigheder i tilfælde af konflikt og 
beskytter og opretholder retten til 
kollektive skridt og strejkeretten; kræver, 
at der etableres en særlig afdeling for 
sociale spørgsmål ved Domstolen besat 
med dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

Or. en

Ændringsforslag 28
Jutta Steinruck

Udkast til udtalelse
Punkt 4 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om 
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, at 
der etableres en særlig afdeling for sociale 
spørgsmål ved Domstolen besat med 
dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

4. anmoder om optagelse af en klausul om 
sociale fremskridt i Lissabontraktaten og
en bindende social klausul i al relevant 
lovgivning om det indre marked med 
henblik på at sikre, at de grundlæggende 
rettigheder ikke undergraves af
konkurrencereglerne, og at de beskytter og 
opretholder retten til kollektive skridt og 
strejkeretten i forbindelse med de fire 
friheder; kræver, at der etableres en særlig 
afdeling for sociale spørgsmål ved 
Domstolen besat med dommere med 
speciale i arbejds- og socialret;

Or. en

Ændringsforslag 29
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 4 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i al relevant lovgivning om
det indre marked med henblik på at sikre, 
at konkurrencereglerne overholder de 
grundlæggende rettigheder, samt med 
henblik på at beskytte og opretholde retten 
til kollektive skridt og strejkeretten i 
forbindelse med de fire friheder; kræver, at 
der etableres en særlig afdeling for sociale 
spørgsmål ved Domstolen besat med 
dommere med speciale i arbejds- og 
socialret;

4. anmoder om optagelse af en bindende 
social klausul i alt lovgivningsarbejde 
vedrørende det indre marked med henblik 
på at sikre, at konkurrencereglerne 
overholder de grundlæggende rettigheder, 
samt sikre og opretholde retten til 
kollektive forhandlinger og strejkeretten 
samt foreningsfriheden i forbindelse med 
de fire friheder; kræver, at der etableres en 
særlig afdeling for sociale spørgsmål ved 
Domstolen besat med dommere med 
speciale i arbejds- og socialret;

Or. en

Ændringsforslag 30
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4 a. glæder sig over Kommissionens løfter 
med hensyn til de transeuropæiske 
transportnet i forslag 26 og med hensyn til 
energiinfrastrukturer i forslag27, men er 
af den opfattelse, at Kommissionen, hvis 
opgave det er at definere den overordnede 
europæiske interesse, som led i sin 
initiativret, må prioritere sin forpligtelse 
til at handle på Unionens vegne på de 
områder, hvor den har delt kompetence 
eller kompetence til at koordinere 
medlemsstaternes handlinger, og at den 
ikke kan nøjes med at sætte grænser for 
markedsdeltagernes og aktørernes 
virksomhed;

Or. en
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Ændringsforslag 31
Patrick Le Hyaric

Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4 a. insisterer i lyset af Kommissionens 
nye strategi for effektiv gennemførelse af 
EU-chartret om grundlæggende 
rettigheder (forslag 29) og debatten om 
yderligere ændringer af traktaten i 
forbindelse med den næste 
udvidelsesrunde på, at der indføres en 
klausul om sociale fremskridt i EU's 
primære lovgivning, der fastsætter, at de 
grundlæggende rettigheder i 
almindelighed og retten til at strejke og 
gennemføre faglige aktioner, til kollektive 
forhandlinger osv. altid har forrang frem 
for det indre markeds "grundlæggende 
friheder";

Or. en

Ændringsforslag 32
Françoise Castex

Udkast til udtalelse
Punkt 4 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4 a. glæder sig over forslag 29 og 
Kommissionens vilje til at gennemføre 
EU-chartret om grundlæggende 
rettigheder og den sociale klausul (artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde); insisterer på, at disse 
foranstaltninger skal være effektive; 
anmoder om, at de sociale konsekvenser 
af al lovgivning ikke blot analyseres af 
Kommissionen, men at der desuden 
anmodes om udtalelser fra Parlamentet, 
andre EU-institutioner og 
arbejdsmarkedets parter;
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Or. en

Ændringsforslag 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 4 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4 a. glæder sig over den foreslåede 
afgørelse om et handlingsprogram 
vedrørende den europæiske 
frekvenspolitik, især frigørelsen af 800 
MHz-båndet ("digital dividend") senest i 
2013 for at sikre bredbåndsdækningen i 
landdistrikter og fast internetadgang til 
alle borgere;

Or. en

Ændringsforslag 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. glæder sig over det bebudede 
lovgivningsinitiativ om gennemførelse af 
direktivet om udstationering af 
arbejdstagere (96/71/EF1) med henblik på 
at sikre respekt for udstationerede 
arbejdstageres rettigheder og afklare de 
nationale myndigheders og virksomheders 
forpligtelser; opfordrer medlemsstaterne 
til at afhjælpe manglerne i 
gennemførelsen, anvendelsen og 
håndhævelsen af direktiv 96/71/EF;

Or. en
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Ændringsforslag 35
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. opfordrer til en revision af 
gennemførelsen af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF1) 
i overensstemmelse med forslag 30 med 
henblik på at beskytte medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi;

Or. en

Ændringsforslag 36
Elizabeth Lynne

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF2) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt;

Or. en
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Ændringsforslag 37
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. mener ikke, at forslag 30 er 
tilstrækkeligt vidtrækkende, og opfordrer 
til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF1) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

Or. en

Ændringsforslag 38
Liisa Jaakonsaari

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF2) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes arbejdsmarkedsrelationer 
og genskabe respekten for 
bestemmelserne vedrørende 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsvilkår i det land, hvor arbejdet 
udføres, herunder kollektive forhandlinger 
og forskellige former for kollektive skridt, 
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minimumssatser; og opretholde princippet om lige løn for 
arbejde af samme værdi i stedet for blot at 
henvise til minimumsstandarder;

Or. en

Ændringsforslag 39
Jutta Steinruck

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF1) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for samme arbejde 
på samme arbejdsplads som fastsat i 
artikel 18 og 157 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde i 
stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

Or. en

Ændringsforslag 40

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 5. opfordrer til en målrettet revision af 
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udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

direktivet om udstationering af 
arbejdstagere (96/71/EF1) med henblik på 
at beskytte medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi på samme arbejdsplads i 
stedet for blot at henvise til 
minimumssatser; opfordrer til, at der i al 
relevant lovgivning tages højde for, at 
arbejdsstandarder fastlægges i relation til 
arbejdsstedet;

Or. en

Ændringsforslag 41
Patrick Le Hyaric

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF2) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi på samme arbejdsplads eller 
samme sted i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

Or. en
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Ændringsforslag 42
Sylvana Rapti

Udkast til udtalelse
Punkt 5 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF*) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi i stedet for blot at henvise til 
minimumssatser;

5. opfordrer til en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF1) 
med henblik på at beskytte 
medlemsstaternes 
arbejdsmarkedsstandarder og 
arbejdsmarkedsrelationer, herunder 
kollektive forhandlinger og forskellige 
former for kollektive skridt, og opretholde 
princippet om lige løn for arbejde af 
samme værdi på samme arbejdsplads i 
stedet for blot at henvise til 
minimumssatser med henblik på at 
fremme arbejdstagernes mobilitet på 
tværs af grænserne og udvekslingen af 
erfaringer og god praksis;

Or. en

Ændringsforslag 43

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5 b. opfordrer Kommissionen til at 
iværksætte en udvidet undersøgelse af 
fænomenet "social dumping" i 
forbindelse med betalings- og 
arbejdsvilkår i det indre marked; 
understreger, at arbejdsmarkedets parter 
og de nationale arbejdstilsyn skal spille en 
afgørende rolle i forbindelse med denne 
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undersøgelse; forventer, at Kommissionen 
foreslår nye lovforanstaltninger eller 
supplerende gennemførelsesbestemmelser 
i det omfang, det måtte være 
hensigtsmæssigt;

Or. en

Ændringsforslag 44
Françoise Castex

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5 a. glæder sig over forslag 32 og 35, der 
vedrører anerkendelse af kvalifikationer 
og validering af erfaringer; anmoder om, 
at disse aspekter integreres i den 
europæiske referenceramme for 
kvalifikationer og tages i betragtning i 
forbindelse med sektorers og/eller 
virksomheders kollektive overenskomster i 
overensstemmelse med de procedurer, der 
gælder i de enkelte medlemsstater;

Or. en

Ændringsforslag 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at enhver reform af
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; 
minder Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

6. mener, at pensionssystemer generelt bør
underkastes en løbende regulering på 
nationalt plan i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet;
 opfordrer imidlertid medlemsstaterne til 
at foretage en mere effektiv samordning 
af deres pensionspolitikker og udveksle 
bedste praksis på EU-plan for dermed at 
imødegå de fælles økonomiske og 
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demografiske udfordringer; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at
gøre en indsats for at forbedre mobile 
arbejdstageres muligheder for at overføre 
pensioner inden for EU;

Or. en

Ændringsforslag 46
Jutta Steinruck

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

6. understreger, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
henhøre under medlemsstaternes 
kompetence og bør sigte på at styrke og 
supplere første søjle, som sikrer 
tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 47

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
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søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU; 
understreger, at den økonomiske krise, de 
demografiske forandringer og de 
problemer, som mobile arbejdstagere står 
over for, ikke må bruges som påskud til at 
drage første søjle-pensionsrettigheders 
forrang og betydning i tvivl, især hvad 
angår forebyggelse af fattigdom;

Or. en

Ændringsforslag 48
Liisa Jaakonsaari

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;
anmoder Kommissionen om at vurdere 
behovet for forskellige regler vedrørende 
pensionsmidler og for bedre muligheder 
for at overføre pensioner, herunder 
arbejdsmarkedspensioner i forbindelse 
med skift til ny arbejdsgiver; opfordrer 
Kommissionen til at styrke 
forordningerne om gennemsigtighed i 
pensionsordninger, og 
investeringsstrategier og solvens i 
forbindelse hermed, og inddrage 
arbejdsmarkedets parter i denne proces 
allerede på et tidligt stadium;

Or. en
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Ændringsforslag 49
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; mener 
endvidere, at det er vigtigt at indføre 
skattemæssige incitamenter med henblik 
på anvendelse af tredje søjle, der ikke bør 
ses som alternativ til de to andre søjler;
minder Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

Or. en

Ændringsforslag 50
Sylvana Rapti

Udkast til udtalelse
Punkt 6 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system; opfordrer Kommissionen til 
at tage dette til efterretning og bruge disse 
eksempler som benchmarks i hele EU;

6. mener, at enhver reform af 
pensionssystemer under anden søjle bør 
sigte på at styrke og supplere første søjle, 
som sikrer tilstrækkelige pensioner; minder 
Kommissionen om, at mange 
medlemsstater har et velfungerende første 
søjle-system, og at dettes rolle bør sikres 
og ikke indirekte undergraves; opfordrer 
Kommissionen til at tage dette til 
efterretning og bruge disse eksempler som 
benchmarks i hele EU;

Or. en
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Ændringsforslag 51
Patrick Le Hyaric

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. stiller sig meget kritisk over for 
Kommissionens overbevisning om, at der 
skal sættes nyt skub i finansierede 
ordninger ved at ”styrke det indre marked 
for pensioner” – ikke blot for 
arbejdsmarkedspensioners vedkommende, 
men for en bred vifte af private 
pensionsmidler, livsforsikringer osv. –
hvilket tydeligvis skal præge den 
foreslåede revision af direktivet om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser 
(IORP); stiller sig ligeledes kritisk over 
for det faktum, at IORP-direktivet åbnede 
op for konkurrence inden for 
tjenesteydelser som led i 
arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionsordninger og i udpræget grad 
liberaliserede kravene om 
forsigtighedsregler;

Or. en

Ændringsforslag 52
Patrick Le Hyaric

Udkast til udtalelse
Punkt 6 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6b. anbefaler, at de finansierede 
ordningers sunde aktiver gradvis 
reintegreres i offentlige 
pensionsordninger – sådan som man har 
gjort i Argentina – med henblik på at øge 
omfordelingen og dermed forfølge det 
dobbelte mål at forebygge fattigdom i 
alderdommen og bevare levestandarden, 
for så vidt angår pensionsordningernes 
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lønrelaterede dele;

Or. en

Ændringsforslag 53
Jutta Steinruck

Udkast til udtalelse
Punkt 6 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. opfordrer Kommissionen til at 
revidere direktiverne om offentlige indkøb 
for at give medlemsstaterne mulighed for 
at vedtage og indføre højere sociale og 
økonomiske standarder på nationalt eller 
lokalt plan;

Or. en

Ændringsforslag 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 7 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle 
en egentlig omstruktureringsstrategi, som 
aktivt involverer alle parter, herunder 
arbejdstagerne og disses repræsentanter;
mener, at informations- og 
høringsprocedurer vedrører alle 
aktivitetsområder i en given virksomhed, 
de strategiske beslutninger og valg, som 
dette selskab foretager, og forventninger 
til disses indvirkning på beskæftigelsen;

7. opfordrer Kommissionen til at 
iværksætte en høring af arbejdsmarkedets 
parter for at skabe en europæisk ramme 
for foregribelse af en industriel 
omstrukturering, så ressourcerne på mere 
effektiv vis kan omdirigeres til nye 
vækstsektorer og arbejdstagerne kan få 
tilbudt flere og bedre nye muligheder;

Or. en
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Ændringsforslag 55
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 7 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle 
en egentlig omstruktureringsstrategi, som 
aktivt involverer alle parter, herunder 
arbejdstagerne og disses repræsentanter; 
mener, at informations- og 
høringsprocedurer vedrører alle 
aktivitetsområder i en given virksomhed, 
de strategiske beslutninger og valg, som 
dette selskab foretager, og forventninger 
til disses indvirkning på beskæftigelsen;

7. opfordrer Kommissionen til at se 
nærmere på omstruktureringsstrategien i 
henhold til forslag nr. 32 med henblik på 
at inddrage alle parter, herunder 
arbejdstagerne og disses repræsentanter, 
aktivt i en sådan høring; mener, at 
informations- og høringsprocedurer som 
led i omstruktureringsstrategien især skal 
vedrøre forventningerne til, hvordan en 
given virksomheds potentielle beslutninger
vil indvirke på beskæftigelsen, samtidig 
med at der skabes sikkerhed for, at 
følsomme oplysninger ikke slipper ud til 
konkurrenter;

Or. en

Ændringsforslag 56
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 7 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle
en egentlig omstruktureringsstrategi, som 
aktivt involverer alle parter, herunder 
arbejdstagerne og disses repræsentanter; 
mener, at informations- og 
høringsprocedurer vedrører alle 
aktivitetsområder i en given virksomhed, 
de strategiske beslutninger og valg, som 
dette selskab foretager, og forventninger til 
disses indvirkning på beskæftigelsen;

7. slår til lyd for en egentlig 
omstruktureringsstrategi; glæder sig derfor 
over forslag nr. 32 og opfordrer til, at 
Kommissionens høring kommer til at 
omfatte forslag til en adfærdskodeks, som 
sikrer social dialog, forventninger og 
rettidig information, inddragelse af flere 
aktører, arbejdsskift for alle, hensyn til 
den helbredsmæssige dimension ved 
forandringer og beskæftigelse; mener, at 
informations- og høringsprocedurer 
vedrører alle aktivitetsområder i en given 
virksomhed, de strategiske beslutninger og 
valg, som dette selskab foretager, og 
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forventninger til disses indvirkning på 
beskæftigelsen;

Or. en

Ændringsforslag 57
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 7 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle 
en egentlig omstruktureringsstrategi, som 
aktivt involverer alle parter, herunder 
arbejdstagerne og disses repræsentanter; 
mener, at informations- og 
høringsprocedurer vedrører alle 
aktivitetsområder i en given virksomhed, 
de strategiske beslutninger og valg, som 
dette selskab foretager, og forventninger til 
disses indvirkning på beskæftigelsen;

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle 
en egentlig omstruktureringsstrategi, som 
aktivt involverer alle parter, herunder 
arbejdstagerne og disses repræsentanter; 
mener, at informations- og 
høringsprocedurer vedrører alle 
aktivitetsområder i en given virksomhed, 
de strategiske beslutninger og valg, som 
dette selskab foretager, og forventninger til 
disses indvirkning på beskæftigelsen;
mener, at en sådan inddragelse bør 
udvides til også at omfatte alle politiske og 
lovgivningsmæssige initiativer i en akt for
det indre marked;

Or. en

Ændringsforslag 58
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. mener, at strategien for det indre 
marked bør styrke den sociale velfærd og 
arbejdstagernes rettigheder samt sikre 
rimelige arbejdsvilkår for alle EU-
borgere;

Or. en
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Ændringsforslag 59
Françoise Castex

Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7a. mærker sig Kommissionens velvillige 
holdning med hensyn til mere effektivt at 
støtte den sociale dialog, sikre mere 
gennemsigtige beslutninger og fremme 
demokrati; understreger, at det er 
nødvendigt at følge denne velvillighed op 
med konkrete initiativer; slår til lyd for, at 
der udvikles europæiske 
samarbejdsudvalg og ydes støtte til 
oprettelse af blandede udvalg inden for 
erhvervslivet, som er klædt på til at løse 
investeringsmæssige spørgsmål i 
forbindelse med økonomisk 
omstrukturering;

Or. en

Ændringsforslag 60
Liisa Jaakonsaari

Udkast til udtalelse
Punkt 8 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. glæder sig over Kommissionens hensigt 
om at revidere direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer 
(2005/36/EF*) og indførelsen af et 
erhvervspas, som som minimum skal 
indeholde oplysninger om kvalifikationer, 
erhvervserfaring og overholdelse af 
skattereglerne under iagttagelse af reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger; 
foreslår, at det overvejes at kombinere 
kvalifikationspasset med erhvervspasset, så 
der findes et fælles, ensartet kort på EU-

8. glæder sig over Kommissionens hensigt 
om at revidere direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer 
(2005/36/EF1) og indførelsen af et 
erhvervspas, der som minimum skal 
indeholde oplysninger om kvalifikationer, 
erhvervserfaring og overholdelse af 
skattereglerne under iagttagelse af reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger; 
foreslår, at det overvejes at kombinere 
kvalifikationspasset med erhvervspasset, så 
der findes et fælles, ensartet kort på EU-

                                               
1 EUT L 271 af 16.10.2007, s. 18.
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plan; plan; understreger erhvervspassets 
potentiale i kampen mod grå 
økonomi/illegal arbejdskraft i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 8 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. glæder sig over Kommissionens hensigt 
om at revidere direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer 
(2005/36/EF*) og indførelsen af et 
erhvervspas, som som minimum skal
indeholde oplysninger om kvalifikationer, 
erhvervserfaring og overholdelse af 
skattereglerne under iagttagelse af reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger; 
foreslår, at det overvejes at kombinere 
kvalifikationspasset med erhvervspasset, så 
der findes et fælles, ensartet kort på EU-
plan;

8. glæder sig over Kommissionens hensigt 
om at revidere direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer 
(2005/36/EF1) og overveje at indføre et 
erhvervspas, som kunne indeholde bl.a. 
oplysninger om kvalifikationer, 
erhvervserfaring og overholdelse af 
skattereglerne under iagttagelse af reglerne 
om beskyttelse af personoplysninger; 
foreslår, at det overvejes at kombinere 
kvalifikationspasset med erhvervspasset, så 
der findes et fælles, ensartet kort på EU-
plan;

Or. en

Ændringsforslag 62

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 8 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8a. glæder sig over "unge på vej"-kortet, 
som vil kunne skabe bedre studie-, 

                                               
1 EUT L 271 af 16.10.2007, s. 18.
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erhvervsuddannelses- og 
beskæftigelsesvilkår for unge i udlandet; 
påpeger, at dette initiativ på ingen måde 
er tilstrækkeligt til at bekæmpe den 
foruroligende høje ungdomsarbejdsløshed 
i Europa;

Or. en

Ændringsforslag 63
Liisa Jaakonsaari

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale økonomi, som 
omfatter kooperativer, gensidige selskaber, 
foreninger og fonde, som spiller en særlig 
vigtig rolle for skabelsen af bæredygtig 
beskæftigelse og vækst samt for 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse;

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; fremhæver mange 
socialøkonomiske virksomheders store 
modstandskraft over for den økonomiske 
og sociale krise, deres potentiale med 
hensyn til at demokratisere økonomien, 
deres fleksibilitet med hensyn til at 
reagere på skiftende udfordringer og 
deres evne til at forny sig, ikke alene i 
økonomisk og økologisk, men også i 
social sammenhæng; henleder 
opmærksomheden på den del af den sociale 
økonomi, som omfatter kooperativer, 
gensidige selskaber, foreninger og fonde, 
som spiller en særlig vigtig rolle for 
skabelsen af bæredygtig beskæftigelse og 
vækst samt for bekæmpelsen af fattigdom 
og udstødelse; minder Kommissionen om, 
at aktørerne inden for den sociale 
økonomi skal sikres lige vilkår, især 
gennem en forbedring af retssikkerheden 
inden for tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 64
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale økonomi, som 
omfatter kooperativer, gensidige selskaber, 
foreninger og fonde, som spiller en særlig 
vigtig rolle for skabelsen af bæredygtig 
beskæftigelse og vækst samt for 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse;

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi, og fastholder, at det indre 
marked ikke må udgøre en trussel mod 
juridiske enheders alsidighed; betragter 
alsidigheden inden for de 
forretningsmodeller, der bl.a. er 
repræsenteret i kooperativer og gensidige 
selskaber, som et fælles gode, der har vist 
sin styrke i krisetider, og som der bør 
værnes om; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale økonomi, som 
omfatter kooperativer, gensidige selskaber, 
foreninger og fonde, som spiller en særlig 
vigtig rolle for skabelsen af bæredygtig 
beskæftigelse og vækst samt for 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse, 
og opfordrer til, at der i forslag nr. 37 
indføjes en europæisk statut for gensidige 
selskaber og foreninger;

Or. en

Ændringsforslag 65

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale økonomi, som 
omfatter kooperativer, gensidige selskaber, 
foreninger og fonde, som spiller en særlig

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale økonomi, som 
omfatter kooperativer, gensidige selskaber, 
foreninger og fonde, som spiller en særlig 
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vigtig rolle for skabelsen af bæredygtig 
beskæftigelse og vækst samt for 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse;

vigtig rolle for skabelsen af bæredygtig 
beskæftigelse og vækst samt for 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse; 
efterlyser foranstaltninger med sigte på at 
indføre europæiske statutter for fonde, 
gensidige selskaber og foreninger for at 
forebygge retsusikkerhed, lette 
grænseoverskridende transaktioner og 
sikre, at sådanne socialt orienterede og 
innovative virksomheder vil kunne 
udnytte deres økonomiske og sociale 
potentiale på det indre marked bedst 
muligt;

Or. en

Ændringsforslag 66
Rovana Plumb

Udkast til udtalelse
Punkt 9 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale økonomi, som 
omfatter kooperativer, gensidige selskaber, 
foreninger og fonde, som spiller en særlig 
vigtig rolle for skabelsen af bæredygtig 
beskæftigelse og vækst samt for 
bekæmpelsen af fattigdom og udstødelse;

9. bifalder de forslag, som fremmer 
innovationspotentialet i den sociale 
økonomi; henleder opmærksomheden på 
den del af den sociale og grønne økonomi, 
som omfatter kooperativer, gensidige 
selskaber, foreninger og fonde, som spiller 
en særlig vigtig rolle for skabelsen af 
bæredygtig beskæftigelse og vækst samt 
for bekæmpelsen af fattigdom og 
udstødelse;

Or. en

Ændringsforslag 67

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. anmoder om, at den sociale økonomi 
integreres bedre i de nationale 
handlingsplaner, der udvikles i WTO-regi 
inden for social inklusion, og til større 
fremme af den sociale økonomi gennem 
strukturfinansiering og sociale 
innovationsprogrammer;

10. anmoder om, at den sociale økonomi 
integreres bedre i de nationale 
handlingsplaner, der udvikles i WTO-regi 
inden for social inklusion, og til større 
fremme af den sociale økonomi gennem 
strukturfinansiering og sociale 
innovationsprogrammer; glæder sig over, 
at virksomheder inden for den sociale 
økonomi er blevet anerkendt som en del af 
den sociale markedsøkonomis ressourcer, 
og opfordrer til, at der træffes 
foranstaltninger til at forbedre deres 
adgang på tværs af grænserne og 
maksimere deres iværksætter- og 
beskæftigelsespotentiale på det indre 
marked;

Or. en

Ændringsforslag 68
Sylvana Rapti

Udkast til udtalelse
Punkt 10 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. anmoder om, at den sociale økonomi 
integreres bedre i de nationale 
handlingsplaner, der udvikles i WTO-regi 
inden for social inklusion, og til større 
fremme af den sociale økonomi gennem 
strukturfinansiering og sociale 
innovationsprogrammer;

10. anmoder om, at den sociale økonomi 
integreres bedre i de nationale 
handlingsplaner, der udvikles i WTO-regi 
inden for social inklusion, og til større 
fremme af den sociale økonomi gennem 
strukturfinansiering og sociale 
innovationsprogrammer; foreslår derfor, at 
der indledes et nært samarbejde og føres 
fælles drøftelser, hvis der skal træffes 
afgørelser i EPSCO- og ECOFIN-Rådet;

Or. en

Ændringsforslag 69
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Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. påskønner Kommissionens forslag 
om en høring om statutten for det 
europæiske andelsselskab for at gøre dette 
mere attraktivt for iværksættere;

Or. en

Ændringsforslag 70

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 b (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10b. mener, at initiativet vedrørende 
socialt iværksætteri vil få størst effekt, 
hvis det baseres på klare, præcise 
definitioner og fokuserer på virksomheder 
inden for den sociale økonomi, dvs. 
virksomheder, som a) prioriterer det 
individuelle og sociale mål i forhold til 
kapital, b) tilbyder frivilligt og åbent 
medlemskab, c) praktiserer og fremmer 
demokratisk kontrol via medlemskab, d) 
kombinerer medlemmernes/brugernes 
interesser og/eller almene interesser, e) 
forsvarer og anvender princippet om 
solidaritet og ansvarlighed, f) er underlagt 
selvstændig forvaltning, g) anvender 
overskud til at opfylde mål om bæredygtig 
udvikling eller levere tjenesteydelser af 
interesse for deres medlemmer eller af 
almen interesse;

Or. en
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Ændringsforslag 71

Emilie Turunen

Udkast til udtalelse
Punkt 10 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10c. henviser til, at Europa-Parlamentet i 
sin beslutning om den sociale økonomi 
slog til lyd for øget anerkendelse af 
socialøkonomiske virksomheder, 
herunder en generaliseret integrering af 
dette begreb i EU's politikker, en 
intensiveret dialog med repræsentanter 
for den sociale økonomi, bedre 
virksomhedsstøtte og anerkendelse i den 
sociale dialog; minder om, at det i samme 
beslutning opfordrede til, at nationale 
registre medtog socialøkonomiske 
virksomheder, og at der blev udarbejdet 
specifikke statistikker om aktiviteterne i 
virksomhederne inden for den sociale 
økonomi;

Or. en

Ændringsforslag 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Udkast til udtalelse
Punkt 11 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af 
oplysninger fra virksomheder, herunder 
om ledelsens vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder 
og fremme af rettigheder vedrørende 

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance og virksomhedernes sociale 
ansvar, navnlig fremme af 
medejerskabsordninger for ansatte, 
styrkelse af aktionærers engagement på 
længere sigt og øget gennemsigtighed;
tager imidlertid afstand fra bindende 
regler for virksomhederne i så henseende;
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information og høring af arbejdstagerne 
og disses repræsentanter samt ret til 
deltagelse i bestyrelsesarbejde.

Or. en

Ændringsforslag 73
Sari Essayah

Udkast til udtalelse
Punkt 11 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og
forbedre gennemsigtigheden af 
oplysninger fra virksomheder, herunder 
om ledelsens vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder 
og fremme af rettigheder vedrørende 
information og høring af arbejdstagerne 
og disses repræsentanter samt ret til 
deltagelse i bestyrelsesarbejde.

11. glæder sig over Kommissionens 
forslag nr. 38 om en offentlig høring for 
at styrke corporate governance, navnlig 
med henblik på at forbedre
gennemsigtigheden i forbindelse med 
sociale og miljørelaterede aspekter og 
overholdelsen af menneskerettighederne, 
og understreger, at øget gennemsigtighed, 
hvor der tages hensyn til 
forretningshemmeligheder, gode 
personalemæssige relationer og 
produktionsprocesser, som følger 
principperne for bæredygtig udvikling, 
også er i virksomhedernes og deres ejeres 
og investorers interesse;

Or. en

Ændringsforslag 74
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 11 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af oplysninger 
fra virksomheder, herunder om ledelsens 

11. glæder sig over Kommissionens tilsagn 
i forslag nr. 38 om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af oplysninger 
fra virksomheder, herunder om ledelsens 
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vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder 
og fremme af rettigheder vedrørende 
information og høring af arbejdstagerne og 
disses repræsentanter samt ret til deltagelse 
i bestyrelsesarbejde.

vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder, 
såsom lønskalaer og lofter for aflønning 
af ledere, for at bidrage til en bedre 
balance mellem aktionærer og ansatte og 
skabe incitamenter for langsigtede 
investeringer, samt fremme af rettigheder 
vedrørende information og høring af 
arbejdstagerne og disses repræsentanter 
samt ret til deltagelse i bestyrelsesarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 75
Liisa Jaakonsaari

Udkast til udtalelse
Punkt 11 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af oplysninger 
fra virksomheder, herunder om ledelsens 
vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder 
og fremme af rettigheder vedrørende 
information og høring af arbejdstagerne og 
disses repræsentanter samt ret til deltagelse 
i bestyrelsesarbejde.

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af oplysninger 
fra virksomheder, herunder om ledelsens 
vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder 
og fremme af rettigheder vedrørende 
information og høring af arbejdstagerne og 
disses repræsentanter samt ret til deltagelse 
i bestyrelsesarbejde; er af den opfattelse, 
at bestyrelsernes og de beslutningstagende 
organers måde at fungere på kan 
forbedres ved at inddrage flere kvinder og 
personer med forskellig baggrund og 
forskellige erfaringer og roller, og at der 
derfor bør træffes foranstaltninger til at 
sikre alsidighed i sammensætningen af 
disse bestyrelser og organer;

Or. en
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Ændringsforslag 76
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 11 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af oplysninger 
fra virksomheder, herunder om ledelsens 
vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter 
fastsættelse af høje minimumsstandarder 
og fremme af rettigheder vedrørende 
information og høring af arbejdstagerne og 
disses repræsentanter samt ret til deltagelse 
i bestyrelsesarbejde.

11. glæder sig over Kommissionens 
initiativ om styrkelse af corporate 
governance, navnlig med henblik på i 
højere grad at involvere de ansatte og 
forbedre gennemsigtigheden af oplysninger 
fra virksomheder, herunder om ledelsens 
vederlag; opfordrer til en 
sammenhængende strategi, der omfatter en 
forordning, som fastsætter høje 
minimumsstandarder og fremme af 
rettigheder vedrørende information og 
høring af arbejdstagerne og disses 
repræsentanter samt ret til deltagelse i 
bestyrelsesarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 77
Licia Ronzulli

Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. understreger, at det er nødvendigt at 
vedtage en ambitiøs europæisk 
industripolitik for at styrke 
realøkonomien og sikre, at denne gøres 
mere intelligent og bæredygtig;

Or. en

Ændringsforslag 78
Sergio Gaetano Cofferati

Udkast til udtalelse
Punkt 11 b (nyt) 
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. er af den opfattelse, at corporate 
governance også skal indebære, at der 
vedtages en praksis for virksomhedernes 
sociale ansvar og fremme af positive 
foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 79
Pervenche Berès

Udkast til udtalelse
Punkt 11 c (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. opfordrer Kommissionen til at 
fremsætte et forslag til et 
energisparemærke for husholdningerne;

Or. en

Ændringsforslag 80
Sylvana Rapti

Udkast til udtalelse
Punkt 11 d (nyt) 

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

11a. understreger, at sårbare 
befolkningsgruppers adgang til 
bankydelser (som f.eks., men dog ikke 
udelukkende, prioritetslån) spiller en 
meget vigtig rolle, og at der i forbindelse 
med ethvert lovgivningsinitiativ skal tages 
højde for finansiel integration og 
beskyttelse samt tilstrækkelig information 
af forbrugerne.

Or. en
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