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Ändringsförslag 1
Elizabeth Lynne

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och 
beklagar att det inte hänvisas till något 
lagstiftningsförslag i det, med undantag 
för när det gäller koncessioner och 
offentlig upphandling.

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden ska tillhandahålla tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse inom en ram 
för allmän tillgång, till överkomliga priser 
och vara av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 2
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara 
av hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och 
beklagar att det inte hänvisas till något 
lagstiftningsförslag i det, med undantag 
för när det gäller koncessioner och 
offentlig upphandling.

1. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse lätt kan hanteras på respektive 
nivå, styrs av tydliga finansieringsregler, 
är av högsta kvalitet och tillgängliga för 
alla. Parlamentet betonar vikten av att 
utveckla infrastrukturer för de stora 
nätverksindustrierna, däribland energi, 
transportjänster och elektronisk 
kommunikation.

Or. en



PE456.899v01-00 4/45 AM\854931SV.doc

SV

Ändringsförslag 3
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och
beklagar att det inte hänvisas till något
lagstiftningsförslag i det, med undantag för 
när det gäller koncessioner och offentlig 
upphandling.

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag nr 25 inte räcker 
till eftersom medborgarna och aktörerna 
på området för tjänster av allmänt 
intresse inte vill ha ännu ett meddelande, 
utan konkreta åtgärder. Parlamentet
beklagar avsaknaden av
lagstiftningsförslag, med undantag för när 
det gäller koncessioner och offentlig 
upphandling. Parlamentet anser att en väl 
fungerande marknad förutsätter 
offentliga tjänster inom hela EU, 
exempelvis när det gäller järnvägsnäten 
eller bredband.

Or. en

Ändringsförslag 4

Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och 

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och 
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beklagar att det inte hänvisas till något 
lagstiftningsförslag i det, med undantag för 
när det gäller koncessioner och offentlig 
upphandling.

beklagar att det inte hänvisas till något 
lagstiftningsförslag i det, med undantag för 
när det gäller koncessioner och offentlig 
upphandling. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att medborgare 
runt om i EU kan utnyttja högkvalitativa 
tjänster av allmänt intresse. Initiativet om 
en inre marknadsakt för européer 
innehåller ett åtagande att under 2011 
lägga fram en rad åtgärder som rör 
tjänster av allmänt intresse. Parlamentet 
förväntar sig att dessa förslag ska spegla 
bestämmelserna i artikel 14 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
och protokoll nr 26 till fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 5
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
tillhandahållas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och 
beklagar att det inte hänvisas till något 
lagstiftningsförslag i det, med undantag för 
när det gäller koncessioner och offentlig 
upphandling.

1. Europaparlamentet anser att den inre 
marknaden måste rättas till för att tjänster 
av allmänt ekonomiskt intresse ska 
säkerställas inom en ram för allmän 
tillgång, till överkomliga priser och vara av 
hög kvalitet. Parlamentet anser att 
kommissionens förslag inte räcker till och 
beklagar att det inte hänvisas till något 
lagstiftningsförslag i det, med undantag för 
när det gäller koncessioner och offentlig 
upphandling.

Or. en

Ändringsförslag 6
Milan Cabrnoch

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet anser att 
européerna ännu inte till fullo utnyttjat 
den inre marknadens potential inom 
många områden, däribland fri rörlighet 
för personer, varor och tjänster, och att 
det behövs nya incitament särskilt för att
garantera verklig geografisk rörlighet för 
arbetskraften inom hela Europa.

Or. en

Ändringsförslag 7
Milan Cabrnoch

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att den 
inre marknaden för européer i första 
hand handlar om arbetstillfällen och om 
att skapa nya arbetstillfällen, och att det 
är avgörande att skapa ett klimat där 
företag och medborgare fullt ut kan utöva 
sina rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 8
Licia Ronzulli

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar att den 
inre marknaden innebär stora möjligheter 
när det gäller sysselsättning, tillväxt och 
konkurrenskraft och att en kraftfull 
strukturpolitik måste antas för att dessa 
möjligheter ska kunna utnyttjas till fullo.
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Or. en

Ändringsförslag 9
Licia Ronzulli

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet betonar att 
utbildning och kompetens är helt 
avgörande och grundläggande faktorer 
för att skapa sysselsättning och social 
integration, och följaktligen för att den 
inre marknaden ska lyckas.

Or. en

Ändringsförslag 10

Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet understryker att 
”sätta människorna i centrum för den 
inre marknaden” kommer att fortsätta 
vara önsketänkande, om det bara är en 
strategi som bidrar till att övertyga 
människor om att den inre marknaden är 
bra för dem. Parlamentet anser att 
beslutsammare åtgärder måste vidtas för 
att den solidaritetsbaserade europeiska 
modellen ska bevaras och förbättras.

Or. en
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Ändringsförslag 11
Françoise Castex

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet pekar på hur 
viktiga tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse och sociala tjänster av allmänt 
intresse är för att försona medborgare och 
de lokala myndigheterna med den inre 
marknaden, och beklagar bristen på 
klarhet när det gäller de åtgärder som 
planeras för tjänster av allmänt intresse. 
Parlamentet betonar också att de lokala 
myndigheterna är bekymrade över det 
oklara rättsläget i samband med deras 
insatser till förmån för tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och sociala tjänster 
av allmänt intresse, för vilka de ansvarar.

Or. en

Ändringsförslag 12
Françoise Castex

Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet påminner om att 
Europaparlamentet och rådet i artikel 14 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt uppmanas att genom en 
förordning fastställa principer och 
villkor för tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse så att syftet med de 
offentliga tjänsterna kan uppnås.
Kommissionen uppmanas därför att ta 
initiativ i denna fråga.

Or. en
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Ändringsförslag 13
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är besviket över att 
det inte lagts fram något förslag om 
sociala tjänster. Parlamentet anser att 
dessa förslag befinner sig långt från de 
kvalitetsregler som Barroso utlovat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 14

Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är besviket över att 
det inte lagts fram något förslag om sociala 
tjänster. Parlamentet anser att dessa förslag 
befinner sig långt från de kvalitetsregler 
som Barroso utlovat.

2. Europaparlamentet är besviket över att 
det inte lagts fram något förslag om sociala 
tjänster. Parlamentet anser att dessa förslag 
befinner sig långt från de kvalitetsregler 
som Barroso utlovat. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att skyndsamt 
yttra sig över såväl kvalitetsreglerna som 
de tillhörande förslagen.

Or. en

Ändringsförslag 15
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet är besviket över att 2. Europaparlamentet är besviket över att 



PE456.899v01-00 10/45 AM\854931SV.doc

SV

det inte lagts fram något förslag om sociala 
tjänster. Parlamentet anser att dessa förslag 
befinner sig långt från de kvalitetsregler 
som Barroso utlovat.

det inte lagts fram något förslag om sociala 
tjänster av allmänt intresse av god kvalitet. 
Parlamentet anser att dessa förslag befinner 
sig långt från de kvalitetsregler som 
Barroso utlovat.

Or. en

Ändringsförslag 16
Elizabeth Lynne

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydlig 
lagstiftning som definierar sociala 
tjänster av allmänt intresse utgående från 
grundläggande rättigheter snarare än 
ekonomiska framtidsperspektiv, som 
stärker subsidiaritetsprincipen och 
principen om lokalt självstyre samt 
undantar sociala tjänster av allmänt 
intresse från tillämpning av 
marknadsreglerna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 17
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydlig lagstiftning 
som definierar sociala tjänster av allmänt 
intresse utgående från grundläggande 
rättigheter snarare än ekonomiska 
framtidsperspektiv, som stärker 
subsidiaritetsprincipen och principen om 
lokalt självstyre samt undantar sociala 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att underlätta 
tillämpningen av EU:s bestämmelser 
genom att förtydliga kriterierna för 
förenligheten mellan statliga stöd till
sociala tjänster av allmänt intresse och 
offentlig upphandling med den inre 
marknaden.
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tjänster av allmänt intresse från 
tillämpning av marknadsreglerna.

Or. en

Ändringsförslag 18
Liisa Jaakonsaari, Proinsias De Rossa

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydlig lagstiftning 
som definierar sociala tjänster av allmänt 
intresse utgående från grundläggande 
rättigheter snarare än ekonomiska 
framtidsperspektiv, som stärker
subsidiaritetsprincipen och principen om 
lokalt självstyre samt undantar sociala 
tjänster av allmänt intresse från 
tillämpning av marknadsreglerna.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydliga 
lagstiftningsförslag som grundar sig på 
artikel 14 och protokoll nr 26 och 
överensstämmer med EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, och som 
respekterar subsidiaritetsprincipen enligt 
definitionen i fördragen, och förhindrar 
att EU:s marknadsregler inkräktar på 
medlemsstaternas myndigheters 
företrädesrätt, särskilt de lokala och 
regionala myndigheternas, att 
tillhandahålla tjänster av allmänt intresse, 
samt uttryckligen försvarar deras roll när 
det gäller att tillhandahålla sociala tjänster 
av allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 19
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydlig lagstiftning 
som definierar sociala tjänster av allmänt 
intresse utgående från grundläggande 
rättigheter snarare än ekonomiska 
framtidsperspektiv, som stärker 

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att skyndsamt införa tydlig 
lagstiftning som definierar sociala tjänster 
av allmänt intresse utgående från 
grundläggande rättigheter snarare än 
ekonomiska framtidsperspektiv, som 
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subsidiaritetsprincipen och principen om 
lokalt självstyre samt undantar sociala 
tjänster av allmänt intresse från tillämpning 
av marknadsreglerna.

stärker subsidiaritetsprincipen och 
principen om lokalt självstyre samt 
undantar sociala tjänster av allmänt intresse 
från tillämpning av marknadsreglerna.
Parlamentet riktar uppmärksamheten på 
den sedan länge pågående dialogen 
mellan aktörerna i denna fråga och 
uppmanar kommissionen att äntligen 
vidta åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 20
Sylvana Rapti

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydlig lagstiftning 
som definierar sociala tjänster av allmänt 
intresse utgående från grundläggande 
rättigheter snarare än ekonomiska 
framtidsperspektiv, som stärker 
subsidiaritetsprincipen och principen om 
lokalt självstyre samt undantar sociala 
tjänster av allmänt intresse från tillämpning 
av marknadsreglerna.

3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att införa tydlig lagstiftning 
som definierar sociala tjänster av allmänt 
intresse utgående från grundläggande 
rättigheter snarare än ekonomiska 
framtidsperspektiv och därigenom 
säkerställer allmän tillgång för alla 
européer och garanterar sociala tjänster 
av allmänt intresse av hög kvalitet, som 
stärker subsidiaritetsprincipen och 
principen om lokalt självstyre samt 
undantar sociala tjänster av allmänt intresse 
från tillämpning av marknadsreglerna.

Or. en

Ändringsförslag 21
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmuntra och stödja 
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tillhandahållande av sociala tjänster av 
allmänt intresse genom företag inom den 
sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 22
Jürgen Creutzmann

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att säkerställa 
subsidiaritetsprincipen och avstå från att 
föreslå ett direktiv om koncessioner, med 
tanke på de betydande kulturella 
skillnaderna mellan medlemsstaterna på 
detta område.

Or. en

Ändringsförslag 23
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en 
bindande social klausul ska tas med i all 
lagstiftning av betydelse för den inre 
marknaden, i syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar 
de grundläggande rättigheterna och 
skyddar och upprätthåller rätten till 
kollektiva åtgärder och strejkrätten i 
samband med de fyra friheterna.
Parlamentet kräver att det inrättas en 
särskild arbetsmarknadsdomstol vid 
domstolen, med domare specialiserade i 
arbetsrätt och sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se till att de 
grundläggande rättigheterna och korrekt 
tillämpning av dem beaktas vid all 
lagstiftning om den inre marknaden, i 
enlighet med förslag nr 29.
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Or. en

Ändringsförslag 24
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en 
bindande social klausul ska tas med i all 
lagstiftning av betydelse för den inre 
marknaden, i syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar 
de grundläggande rättigheterna och 
skyddar och upprätthåller rätten till 
kollektiva åtgärder och strejkrätten i 
samband med de fyra friheterna.
Parlamentet kräver att det inrättas en 
särskild arbetsmarknadsdomstol vid 
domstolen, med domare specialiserade i 
arbetsrätt och sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet begär att artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt respekteras i samtliga 
lagstiftningsförslag, i synnerhet med 
avseende på att främja hög sysselsättning, 
garantera fullgott socialt skydd, bekämpa 
social utestängning och främja unionens 
mål för tillväxt och arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 25
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar de 
grundläggande rättigheterna och skyddar 
och upprätthåller rätten till kollektiva 
åtgärder och strejkrätten i samband med de 
fyra friheterna. Parlamentet kräver att det 
inrättas en särskild arbetsmarknadsdomstol 
vid domstolen, med domare specialiserade 
i arbetsrätt och sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna inte åsidosätter
de grundläggande rättigheterna och 
skyddar och upprätthåller samtliga 
grundläggande rättigheter, däribland
rätten till kollektiva åtgärder och 
strejkrätten i samband med de fyra 
friheterna. Parlamentet uppmanar 
domstolen att analysera nöjligheten att 
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inrätta en särskild arbetsmarknadsdomstol 
vid domstolen, med domare specialiserade 
i arbetsrätt och sociallagstiftning.
Parlamentet uppmanar domstolen att 
göra sina förfaranden mer klara och 
tydliga, särskilt när det gäller utnämning 
av domare och fördelning av mål. För att 
garantera att rättigheterna i EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna 
respekteras är det enligt parlamentet 
nödvändigt att analysera de sociala 
konsekvenserna av all föreslagen 
lagstiftning men också av redan antagen 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 26
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar de 
grundläggande rättigheterna och skyddar 
och upprätthåller rätten till kollektiva 
åtgärder och strejkrätten i samband med de 
fyra friheterna. Parlamentet kräver att det 
inrättas en särskild arbetsmarknadsdomstol 
vid domstolen, med domare specialiserade 
i arbetsrätt och sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet beklagar 
avsaknaden av seriösa sociala 
konsekvensbedömningar som utgår från 
den nya övergripande sociala klausulen i 
artikel 9 i Lissabonfördraget. Parlamentet
begär att en bindande social klausul ska tas 
med i all lagstiftning av betydelse för den 
inre marknaden, i syfte att se till att EU:s 
politik, och framför allt
konkurrensbestämmelserna, bidrar till 
sociala framsteg, respekterar de 
grundläggande rättigheterna och skyddar 
och upprätthåller rätten till kollektiva 
åtgärder och strejkrätten i samband med de 
fyra friheterna. Parlamentet kräver att det 
inrättas en särskild arbetsmarknadsdomstol 
vid domstolen, med domare specialiserade 
i arbetsrätt och sociallagstiftning.
Parlamentet anser att förslag nr 29 
behöver kompletteras i detta avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Liisa Jaakonsaari

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar
de grundläggande rättigheterna och 
skyddar och upprätthåller rätten till 
kollektiva åtgärder och strejkrätten i 
samband med de fyra friheterna.
Parlamentet kräver att det inrättas en 
särskild arbetsmarknadsdomstol vid 
domstolen, med domare specialiserade i 
arbetsrätt och sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
övergripande social klausul ska tas med i 
form av en förordning som uttryckligen 
stadgar att de ekonomiska friheterna ska 
respektera de grundläggande sociala 
rättigheterna, och prioritera de 
grundläggande sociala rättigheterna vid 
konflikter och skydda och upprätthålla
rätten till kollektiva åtgärder och 
strejkrätten. Parlamentet kräver att det 
inrättas en särskild arbetsmarknadsdomstol 
vid domstolen, med domare specialiserade 
i arbetsrätt och sociallagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 28
Jutta Steinruck

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar
de grundläggande rättigheterna och 
skyddar och upprätthåller rätten till 
kollektiva åtgärder och strejkrätten i 
samband med de fyra friheterna.
Parlamentet kräver att det inrättas en 
särskild arbetsmarknadsdomstol vid 
domstolen, med domare specialiserade i 
arbetsrätt och sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet begär att en klausul 
om sociala framsteg ska tas med i 
Lissabonfördraget och att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att de grundläggande 
rättigheterna inte undergrävs av 
konkurrensbestämmelserna och att de
skyddar och upprätthåller rätten till 
kollektiva åtgärder och strejkrätten i 
samband med de fyra friheterna. 
Parlamentet kräver att det inrättas en 
särskild arbetsmarknadsdomstol vid 
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domstolen, med domare specialiserade i 
arbetsrätt och sociallagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 29
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i all lagstiftning 
av betydelse för den inre marknaden, i 
syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar de 
grundläggande rättigheterna och skyddar
och upprätthåller rätten till kollektiva 
åtgärder och strejkrätten i samband med 
de fyra friheterna. Parlamentet kräver att 
det inrättas en särskild 
arbetsmarknadsdomstol vid domstolen, 
med domare specialiserade i arbetsrätt och 
sociallagstiftning.

4. Europaparlamentet begär att en bindande 
social klausul ska tas med i alla 
lagstiftningsåtgärder gällande den inre 
marknaden, i syfte att se till att 
konkurrensbestämmelserna respekterar de 
grundläggande rättigheterna och 
garanterar och upprätthåller rätten till 
kollektiva avtalsförhandlingar, strejkrätten 
och föreningsfriheten i samband med de 
fyra friheterna. Parlamentet kräver att det 
inrättas en särskild arbetsmarknadsdomstol 
vid domstolen, med domare specialiserade 
i arbetsrätt och sociallagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 30
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens utfästelser om ett 
transeuropeiskt transportnät i 
förslag nr 26 och om energiinfrastruktur i 
förslag nr 27, men anser att 
kommissionen, vars uppgift det är att 
fastställa och försvara det allmänna 
europeiska intresset som prioritet och i 
överensstämmelse med dess initiativrätt, 
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måste agera å unionens vägnar inom de 
områden där den har delad behörighet 
eller behörighet att samordna 
medlemsstaternas åtgärder, i stället för att 
bara fastställa gränserna för åtgärder 
från marknadsaktörernas eller de statliga 
aktörernas sida.

Or. en

Ändringsförslag 31
Patrick Le Hyaric

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet kräver än en 
gång, mot bakgrund av kommissionens 
nya strategi för Europeiska unionens 
konkreta tillämpning av EU-stadgan om 
de grundläggande rättigheterna 
(förslag nr 29) och diskussionerna om 
ytterligare ändringar av fördraget i 
samband med nästa utvidgningsomgång, 
att det ska införas en klausul om sociala 
framsteg i EU:s primärrätt, i vilken det 
stadgas att grundläggande rättigheter i 
allmänhet samt rätten till strejkaktioner 
och stridsåtgärder, kollektiva 
förhandlingar etc. alltid har företräde 
framför den inre marknadens 
”grundläggande friheter.”

Or. en

Ändringsförslag 32
Françoise Castex

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar 
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förslag nr 29 och kommissionens 
beredvillighet att genomföra EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna och 
den sociala klausulen (artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt). Parlamentet kräver att 
dessa åtgärder ska vara verkningsfulla. 
Parlamentet begär att de sociala 
konsekvenserna av all lagstiftning ska 
analyseras av kommissionen, men att 
också yttranden från parlamentet, andra 
europeiska institutioner och 
arbetsmarknadens parter ska inhämtas.

Or. en

Ändringsförslag 33
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet välkomnar
förslaget till beslut om upprättande av ett 
handlingsprogram om europeiskt 
radiospektrum, framför allt frigörandet av 
det digitala bandet 800 MHz till 2013 för 
att möjliggöra bredbandstäckning i 
landsbygdsområden och snabb 
internettillgång för alla invånare.

Or. en

Ändringsförslag 34
Raffaele Baldassarre, Jürgen Creutzmann

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 

5. Europaparlamentet välkomnar det 
aviserade lagstiftningsförslaget om 
genomförande av direktivet om 
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tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, 
inbegripet kollektiva förhandlingar och 
olika former av kollektiva åtgärder, och 
för att upprätthålla principen om lika lön 
för lika arbete snarare än att man helt 
enkelt hänvisar till minimilöner.

utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
(96/71/EG1) i syfte att garantera respekt 
för utstationerade arbetstagares 
rättigheter och att förtydliga de nationella 
myndigheternas och företagens 
skyldigheter. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att åtgärda brister 
i genomförandet och kontrollen av 
efterlevnaden av direktivet (96/71/EG).

Or. en

Ändringsförslag 35
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av genomförandet av direktivet om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
(96/71/EG2), i enlighet med förslag nr 30,
i syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 36
Elizabeth Lynne

Förslag till yttrande
Punkt 5

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för 
lika arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

5. Europaparlamentet efterlyser översynen
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EC1) 
för att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 37
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

5. Europaparlamentet anser att 
förslag nr 30 inte går tillräckligt långt och 
efterlyser en översyn av direktivet om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
(96/71/EC1) i syfte att skydda 
medlemsstaternas arbetsnormer och system 
för relationerna mellan arbetsmarknadens 
parter, inbegripet kollektiva förhandlingar 
och olika former av kollektiva åtgärder, 
och för att upprätthålla principen om lika 
lön för lika arbete snarare än att man helt 
enkelt hänvisar till minimilöner.

Or. en

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Ändringsförslag 38
Liisa Jaakonsaari

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG1) i 
syfte att skydda medlemsstaternas system 
för relationerna mellan arbetsmarknadens 
parter och återupprätta respekten för 
regelverket för arbetsnormer och 
arbetsvillkor i det land där arbetet utförs, 
inbegripet kollektiva förhandlingar och 
olika former av kollektiva åtgärder, och för 
att upprätthålla principen om lika lön för 
lika arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till miniminormer.

Or. en

Ändringsförslag 39
Jutta Steinruck

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG2) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete på samma arbetsplats, i enlighet 
med artiklarna 18 och157 i fördraget om 

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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hänvisar till minimilöner. Europeiska unionens funktionssätt,
snarare än att man helt enkelt hänvisar till 
minimilöner.

Or. en

Ändringsförslag 40
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

5. Europaparlamentet efterlyser en 
målinriktad översyn av direktivet om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
(96/71/EG1) i syfte att skydda 
medlemsstaternas arbetsnormer och system 
för relationerna mellan arbetsmarknadens 
parter, inbegripet kollektiva förhandlingar 
och olika former av kollektiva åtgärder, 
och för att upprätthålla principen om lika 
lön för lika arbete på samma arbetsplats
snarare än att man helt enkelt hänvisar till 
minimilöner. Parlamentet efterlyser att det 
i all lagstiftning på området respekteras 
att arbetsnormer är definierade i 
förhållande till arbetsplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 41
Patrick Le Hyaric

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 

                                               
1 EUT L 18, 21.1.1997, s. 1.



PE456.899v01-00 24/45 AM\854931SV.doc

SV

tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

tillhandahållande av tjänster (96/71/EG1) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete på samma arbetsplats eller plats
snarare än att man helt enkelt hänvisar till 
minimilöner.

Or. en

Ändringsförslag 42
Sylvana Rapti

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG*) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete snarare än att man helt enkelt 
hänvisar till minimilöner.

5. Europaparlamentet efterlyser en översyn 
av direktivet om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster (96/71/EG2) i 
syfte att skydda medlemsstaternas 
arbetsnormer och system för relationerna 
mellan arbetsmarknadens parter, inbegripet 
kollektiva förhandlingar och olika former 
av kollektiva åtgärder, och för att 
upprätthålla principen om lika lön för lika 
arbete på samma plats snarare än att man 
helt enkelt hänvisar till minimilöner, för att 
uppmuntra arbetstagarnas rörlighet över 
gränserna och utbyte av sakkunskap och 
bästa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 43
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)
                                                                                                                                                  
1 EUT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda en bredare 
utredning av fenomenet ”social 
dumpning” när det gäller löner och 
arbetsvillkor på den inre marknaden. 
Parlamentet understryker att 
arbetsmarknadens parter och de 
nationella medlemsstaternas 
yrkesinspektioner måste spela en 
avgörande roll i utredningen. Parlamentet 
förväntar sig att kommissionen föreslår 
nya rättsliga åtgärder eller ytterligare 
genomförandeåtgärder vid behov.

Or. en

Ändringsförslag 44
Françoise Castex

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar 
förslagen nr 32 och 35 om erkännande av 
kvalifikationer och validering av 
erfarenheter. Parlamentet begär att detta 
ska integreras i den europeiska ramen för 
kvalifikationer och beaktas i kollektivavtal 
inom branscher och/eller företag i 
enlighet med varje medlemsstats 
förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 45
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 6
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka 
och komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

6. Europaparlamentet anser att
pensionssystemen generellt bör fortsätta 
att regleras på nationell nivå, i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen. Parlamentet 
uppmanar dock medlemsstaterna att 
samordna sin pensionspolitik mer 
effektivt och utbyta bästa metoder på 
europeisk nivå för att bemöta 
gemensamma finansiella och 
demografiska utmaningar. Kommissionen 
och medlemsstaterna uppmanas att 
snabbare förbättra möjligheterna att 
överföra pensioner för rörliga 
arbetstagare inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 46
Jutta Steinruck

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

6. Europaparlamentet betonar att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör höra till 
medlemsstaternas behörighet och bör
syfta till att stärka och komplettera första 
pelaren, vilken garanterar tillräckliga 
pensioner. Kommissionen påminns om att 
många medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU. Parlamentet 
understryker att den ekonomiska krisen, 
de demografiska förändringarna och de 
problem rörliga arbetstagare stöter på inte 
får användas som förevändning för att 
ifrågasätta första pelarens företräde och 
betydelse när det gäller 
pensionsrättigheterna, särskilt för att 
förebygga fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 48
Liisa Jaakonsaari

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
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pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU. Parlamentet 
begär att kommissionen ska bedöma 
behovet av olika bestämmelser som 
påverkar pensionsfonderna och behovet 
av att förbättra möjligheterna att överföra 
pensioner, inbegripet möjligheterna att 
överföra tjänstepension vid byte av 
arbetsgivare. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att skärpa bestämmelserna 
om insyn i pensionssystem, deras 
investeringsstrategier och 
betalningsförmåga, och låta 
arbetsmarknadens parter bli delaktiga i 
processen i ett tidigt skede.

Or. en

Ändringsförslag 49
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Parlamentet anser dessutom att det är 
viktigt att ge skatteincitament att 
användas inom tredje pelaren, som inte 
bör ses som ett alternativ till de andra två 
pelarna. Kommissionen påminns om att 
många medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Sylvana Rapti

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att uppmärksamma detta 
och att använda dessa exempel som 
riktmärken inom hela EU.

6. Europaparlamentet anser att alla 
reformer av pensionssystem som omfattas 
av andra pelaren bör syfta till att stärka och 
komplettera första pelaren, vilken 
garanterar tillräckliga pensioner.
Kommissionen påminns om att många 
medlemsstater redan har inrättat väl 
fungerande system som omfattas av första 
pelaren och att deras roll bör säkras och 
inte indirekt undergrävas. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att 
uppmärksamma detta och att använda 
dessa exempel som riktmärken inom hela 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 51
Patrick Le Hyaric

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet kritiserar skarpt 
kommissionens inställning att fonderade 
system ska ges ytterligare hjälp genom en 
förstärkning av den inre marknaden för 
pensioner – inte bara för 
tjänstepensionssystem utan även för en 
rad olika privata pensionsfonder, 
livförsäkringar, etc. – vilket självklart 
måste beaktas vid den föreslagna 
översynen av direktivet om 
tjänstepensionsinstitut. Parlamentet 
kritiserar skarpt att man genom direktivet 
för tjänstepensionsinstitut öppnade för 
konkurrens mellan 
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tjänstepensionsprogram och införde 
kraftigt liberaliserade bestämmelser om 
tillsynsreglering.

Or. en

Ändringsförslag 52
Patrick Le Hyaric

Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet förespråkar en 
stegvis återintegrering av fondsystemens 
sunda tillgångar till de statliga 
pensionssystemen – såsom har skett i 
Argentina – i syfte att öka 
omdisponeringen och därmed främja det 
dubbla målet om att förhindra fattigdom
för äldre och bevara levnadsstandarden 
när det gäller de delar av 
pensionssystemen som är 
inkomstrelaterade.

Or. en

Ändringsförslag 53
Jutta Steinruck

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att se över direktiven om 
offentlig upphandling i syfte att göra det 
möjligt för medlemsstaterna att anta och 
genomföra högre sociala och ekonomiska 
standarder på nationell eller lokal nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 54
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en verklig 
strategi för omstrukturering, i vilken 
samtliga aktörer, inbegripet arbetstagarna 
och deras företrädare, deltar aktivt.
Parlamentet anser att förfaranden för 
information och samråd hör till samtliga 
verksamhetsfält inom ett företag, till de 
strategiska beslut och val som företaget 
gör och förväntningarna på dessas effekter 
på sysselsättningen.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inleda samråd med 
arbetsmarknadens parter i syfte att inrätta 
en europeisk mekanism som förutser 
industriell omstrukturering, så att 
resurserna kan omdirigeras till 
tillväxtbranscher mer effektivt och 
arbetstagarna erbjudas fler och bättre 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 55
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en verklig 
strategi för omstrukturering, i vilken
samtliga aktörer, inbegripet arbetstagarna 
och deras företrädare, deltar aktivt.
Parlamentet anser att förfaranden för 
information och samråd hör till samtliga 
verksamhetsfält inom ett företag, till de 
strategiska beslut och val som företaget 
gör och förväntningarna på dessas 
effekter på sysselsättningen.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utreda strategin för 
omstrukturering i enlighet med förslag 
nr 32, så att samtliga aktörer, inbegripet 
arbetstagarna och deras företrädare, deltar 
aktivt i samrådet. Parlamentet anser att 
förfarandena för information och samråd i 
strategin för omstrukturering särskilt ska 
beröra möjligheter att förutse effekterna 
av företagens potentiella beslut på 
sysselsättningen, och samtidigt garantera 
att känslig information hemlighålls för 
konkurrenterna.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en verklig 
strategi för omstrukturering, i vilken 
samtliga aktörer, inbegripet arbetstagarna 
och deras företrädare, deltar aktivt.
Parlamentet anser att förfaranden för 
information och samråd hör till samtliga 
verksamhetsfält inom ett företag, till de 
strategiska beslut och val som företaget 
gör och förväntningarna på dessas 
effekter på sysselsättningen.

7. Europaparlamentet efterlyser en verklig 
strategi för omstrukturering. Förslag nr 32 
välkomnas därför och parlamentet önskar 
att kommissionens samråd ska omfatta 
förslag till en uppförandekod som ska 
garantera dialog mellan 
arbetsmarknadens parter, förutsägbarhet 
och kommunikation i god tid, deltagande 
av många olika aktörer, omskolning för 
alla samt beaktande av förändringars och 
sysselsättningens hälsodimension. 
Parlamentet anser att förfaranden för 
information och samråd hör till samtliga 
verksamhetsfält inom ett företag, till de 
strategiska beslut och val som företaget gör 
och förväntningarna på dessas effekter på 
sysselsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 57
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en verklig 
strategi för omstrukturering, i vilken 
samtliga aktörer, inbegripet arbetstagarna 
och deras företrädare, deltar aktivt.
Parlamentet anser att förfaranden för 
information och samråd hör till samtliga 
verksamhetsfält inom ett företag, till de 
strategiska beslut och val som företaget gör 
och förväntningarna på dessas effekter på 
sysselsättningen.

7. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta en verklig 
strategi för omstrukturering, i vilken 
samtliga aktörer, inbegripet arbetstagarna 
och deras företrädare, deltar aktivt.
Parlamentet anser att förfaranden för 
information och samråd hör till samtliga 
verksamhetsfält inom ett företag, till de 
strategiska beslut och val som företaget gör 
och förväntningarna på dessas effekter på 
sysselsättningen. Parlamentet anser att 
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denna delaktighet bör utvidgas till att 
omfatta samtliga politiska och 
lagstiftande initiativ gällande den inre 
marknadsakten.

Or. en

Ändringsförslag 58
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet anser att strategin 
för den inre marknaden bör stärka den 
sociala välfärden och arbetstagarnas 
rättigheter samt garantera rättvisa 
arbetsvillkor för samtliga européer.

Or. en

Ändringsförslag 59
Françoise Castex

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen är beredd att effektivare 
stödja dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter och förbättra insynen i beslut och 
demokratin. Denna beredvillighet måste 
åtföljas av konkreta initiativ. Parlamentet 
efterlyser inrättandet av europeiska 
företagsråd och stöd till inrättandet av 
gemensamma kommittéer, inom olika 
branscher, med förmåga att behandla 
frågor som gäller investeringar i 
ekonomisk omstrukturering.

Or. en
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Ändringsförslag 60
Liisa Jaakonsaari

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen avser att se över direktivet 
om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(2005/36/EG*) och att införa ett yrkeskort 
som – åtminstone – skulle innehålla 
information om kompetens, 
arbetserfarenhet och uppfyllelse av 
skattskyldighet samtidigt som 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter iakttas. Parlamentet 
föreslår att man ska överväga att 
kombinera färdighetspasset med 
yrkeskortet så att det finns ett enda, 
enhetligt kort på EU-nivå.

8. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen avser att se över direktivet 
om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(2005/36/EG1) och att införa ett yrkeskort 
som – åtminstone – skulle innehålla 
information om kompetens, 
arbetserfarenhet och uppfyllelse av 
skattskyldighet samtidigt som 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter iakttas. Parlamentet 
föreslår att man ska överväga att 
kombinera färdighetspasset med 
yrkeskortet så att det finns ett enda, 
enhetligt kort på EU-nivå. Parlamentet 
betonar de möjligheter ett yrkeskort skulle 
medföra i kampen mot den grå 
ekonomin/svart arbetskraft i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 61
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen avser att se över direktivet 
om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(2005/36/EG*) och att införa ett yrkeskort 
som – åtminstone – skulle innehålla 
information om kompetens, 
arbetserfarenhet och uppfyllelse av 
skattskyldighet samtidigt som 
bestämmelserna om skydd av 

8. Europaparlamentet välkomnar att 
kommissionen avser att se över direktivet 
om erkännande av yrkeskvalifikationer 
(2005/36/EC2), och att överväga att införa 
ett yrkeskort som bland annat skulle 
kunna innehålla information om 
kompetens, arbetserfarenhet och 
uppfyllelse av skattskyldighet samtidigt 
som bestämmelserna om skydd av 

                                               
1 EUT L 271, 16.10.2007, s. 18.
2 EGT L 271, 16.10.2007, s. 18.
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personuppgifter iakttas. Parlamentet 
föreslår att man ska överväga att 
kombinera färdighetspasset med 
yrkeskortet så att det finns ett enda, 
enhetligt kort på EU-nivå.

personuppgifter iakttas. Parlamentet 
föreslår att man ska överväga att 
kombinera färdighetspasset med 
yrkeskortet så att det finns ett enda, 
enhetligt kort på EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 62
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet välkomnar ”Unga 
på väg-kortet”, vars syfte är att förbättra 
ungdomars studier, fortbildning och 
anställningsvillkor utomlands. 
Parlamentet pekar på att detta initiativ 
inte på långa vägar är tillräckligt för att 
bekämpa den alarmerande höga 
ungdomsarbetslösheten i Europa.

Or. en

Ändringsförslag 63
Liisa Jaakonsaari

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala ekonomin som omfattar kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 
vilka spelar en särskilt värdefull roll för att 
skapa hållbar sysselsättning och tillväxt 
och bekämpa fattigdom och utestängning.

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet belyser 
hur motståndskraftiga företag inom den 
sociala ekonomin är mot den ekonomiska 
och sociala krisen, deras potential att 
demokratisera ekonomin, deras flexibilitet 
när det gäller att reagera på varierande 
efterfrågan och deras kapacitet till 
innovation, inte bara ifråga om ekonomi 
och miljö utan också när det gäller 
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sociala frågor. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala ekonomin som omfattar kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 
vilka spelar en särskilt värdefull roll för att 
skapa hållbar sysselsättning och tillväxt 
och bekämpa fattigdom och utestängning.
Parlamentet påminner kommissionen om 
att rättvisa villkor måste garanteras för 
aktörerna inom den sociala ekonomin, 
framför allt genom att rättssäkerheten 
förbättras på området för tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 64
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala ekonomin som omfattar kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 
vilka spelar en särskilt värdefull roll för att 
skapa hållbar sysselsättning och tillväxt 
och bekämpa fattigdom och utestängning.

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential och insisterar på att 
den inre marknaden inte får hota 
mångfalden av rättssubjekt. Parlamentet 
anser att mångfalden av företagsmodeller,
exempelvis i form av kooperativ och 
ömsesidiga bolag, är en kollektiv nyttighet 
som visat sin återhämtningsförmåga 
under krisen och att den bör uppskattas. 
Parlamentet riktar uppmärksamheten på 
den del av den sociala ekonomin som 
omfattar kooperativ, ömsesidiga bolag, 
föreningar och stiftelser, vilka spelar en 
särskilt värdefull roll för att skapa hållbar 
sysselsättning och tillväxt och bekämpa 
fattigdom och utestängning och efterlyser 
att man i förslag nr 37 införlivar en 
europeisk rättslig ställning för ömsesidiga 
bolag och föreningar.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala ekonomin som omfattar kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 
vilka spelar en särskilt värdefull roll för att 
skapa hållbar sysselsättning och tillväxt 
och bekämpa fattigdom och utestängning.

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala ekonomin som omfattar kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 
vilka spelar en särskilt värdefull roll för att 
skapa hållbar sysselsättning och tillväxt 
och bekämpa fattigdom och utestängning.
Parlamentet efterlyser åtgärder för att 
inrätta en tydlig europeisk rättslig 
ställning för stiftelser, ömsesidiga bolag 
respektive föreningar, för att förhindra ett 
oklart rättsläge, underlätta 
gränsöverskridande verksamhet och 
garantera att dessa socialt inriktade och 
innovativa företag kan utnyttja sin 
ekonomiska och sociala potential på den 
inre marknaden så långt som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 66
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala ekonomin som omfattar kooperativ, 
ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, 
vilka spelar en särskilt värdefull roll för att 
skapa hållbar sysselsättning och tillväxt 
och bekämpa fattigdom och utestängning.

9. Europaparlamentet välkomnar förslagen 
till stöd för den sociala ekonomins 
innovativa potential. Parlamentet riktar 
uppmärksamheten på den del av den 
sociala och gröna ekonomin som omfattar 
kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar 
och stiftelser, vilka spelar en särskilt 
värdefull roll för att skapa hållbar 
sysselsättning och tillväxt och bekämpa 



PE456.899v01-00 38/45 AM\854931SV.doc

SV

fattigdom och utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 67
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet begär att den 
sociala ekonomin ska integreras bättre i de 
nationella handlingsplaner som utarbetats 
under WTO:s överinseende på området för 
social delaktighet, och att den sociala 
ekonomin ska främjas mer genom 
strukturstöd och program för social 
innovation.

10. Europaparlamentet begär att den 
sociala ekonomin ska integreras bättre i de 
nationella handlingsplaner som utarbetats 
under WTO:s överinseende på området för 
social delaktighet, och att den sociala 
ekonomin ska främjas mer genom 
strukturstöd och program för social 
innovation. Parlamentet välkomnar att 
företag inom den sociala ekonomin 
betraktas som en resurs i den sociala 
marknadsekonomin, och uppmanar till 
åtgärder för att förbättra deras 
gränsöverskridande tillträde och 
maximera deras företagar- och 
sysselsättningspotential på den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 68
Sylvana Rapti

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet begär att den 
sociala ekonomin ska integreras bättre i de 
nationella handlingsplaner som utarbetats 
under WTO:s överinseende på området för 
social delaktighet, och att den sociala 
ekonomin ska främjas mer genom 
strukturstöd och program för social 

10. Europaparlamentet begär att den 
sociala ekonomin ska integreras bättre i de 
nationella handlingsplaner som utarbetats 
under WTO:s överinseende på området för 
social delaktighet, och att den sociala 
ekonomin ska främjas mer genom 
strukturstöd och program för social 
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innovation. innovation. Parlamentet föreslår därför att 
det ska upprättas ett nära samarbete och 
införas gemensamma överläggningar när 
det gäller beslut i rådskonstellationerna 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso-
och sjukvård samt konsumentfrågor) och 
rådet (ekonomiska och finansiella frågor).

Or. en

Ändringsförslag 69
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag om samråd om 
stadgan för europeiska kooperativa 
föreningar i syfte att göra denna 
attraktivare för entreprenörer.

Or. en

Ändringsförslag 70
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 10b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet anser att 
initiativet för socialt entreprenörskap 
kommer att få mest verkan om det utgår 
från tydliga, exakta definitioner och 
inriktas på företag inom den sociala 
ekonomin, dvs. företag som a) prioriterar 
individer och det sociala målet i 
förhållande till kapitalet, b) erbjuder 
frivilligt och öppet medlemskap, c) utövar 
och uppmuntrar demokratisk kontroll via 
medlemskapet, d) kombinerar sina 
medlemmars/användares intressen 
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och/eller allmänhetens intresse, e) 
försvarar och tillämpar principen om 
solidaritet och ansvarstagande, f) har en 
oberoende ledning, g) använder överskott 
för att genomföra mål om hållbar 
utveckling eller för att tillhandahålla 
tjänster för sina medlemmar eller tjänster 
av allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 71
Emilie Turunen

Förslag till yttrande
Punkt 10c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10c. Europaparlamentet erinrar sig att det 
i sin resolution om den sociala ekonomin 
krävde bättre erkännande av företag inom 
den sociala ekonomin, inbegripet generell 
integration av idén i EU:s politik, 
intensifierad dialog med företrädare för 
den sociala ekonomin, bättre stöd till 
företag och erkännande i dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter. Parlamentet 
erinrar sig att det i samma resolution 
krävde att nationella register skulle 
beakta företag inom den sociala 
ekonomin och att det begärde särskild 
statistik om verksamheten hos företag 
inom den sociala ekonomin.

Or. en

Ändringsförslag 72
Jürgen Creutzmann, Raffaele Baldassarre

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar 11. Europaparlamentet välkomnar 
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kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till 
information och samråd för arbetstagarna 
och deras företrädare, liksom rätt till 
delaktighet i styrelser.

kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen och företagens sociala 
ansvar, särskilt för att främja 
arbetstagares aktieägarskap, stärka ett 
långsiktigt åtagande hos aktieägarna och 
öka insynen. Parlamentet avvisar 
emellertid bindande bestämmelser för 
företag i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 73
Sari Essayah

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till 
information och samråd för arbetstagarna 
och deras företrädare, liksom rätt till 
delaktighet i styrelser.

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag nr 38 om offentligt 
samråd för att förbättra bolagsstyrningen, 
med det uttryckliga målet att öka insynen i 
sociala frågor och miljöfrågor samt öka
respekten för de mänskliga rättigheterna, 
och understryker att ökad insyn, med 
hänsyn tagen till affärshemligheter, ett 
gott förhållande till de anställda samt 
tillverkningsprocesser som är förenliga 
med en hållbar utveckling, också ligger i 
företagens, deras ägares och deras 
investerares intresse.

Or. en

Ändringsförslag 74
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 11
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till 
information och samråd för arbetstagarna 
och deras företrädare, liksom rätt till 
delaktighet i styrelser.

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens åtagande att förbättra 
bolagsstyrningen enligt förslag nr 38, med 
det uttryckliga målet att öka arbetstagarnas 
delaktighet och förbättra insynen i den 
information som företagen tillhandahåller, 
inbegripet om ledningens ersättningar. 
Parlamentet efterlyser ett samlat 
tillvägagångssätt i vilket ska ingå att 
fastställa höga miniminormer, exempelvis 
lönetabeller och lönetak för chefer, för att 
bidra till en bättre balans mellan 
aktieägare och anställda och ge ett bra 
incitament till långsiktiga investeringar,
och att främja rätt till information och 
samråd för arbetstagarna och deras 
företrädare, liksom rätt till delaktighet i 
styrelser.

Or. en

Ändringsförslag 75
Liisa Jaakonsaari

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till 
information och samråd för arbetstagarna 
och deras företrädare, liksom rätt till 
delaktighet i styrelser.

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till 
information och samråd för arbetstagarna 
och deras företrädare, liksom rätt till 
delaktighet i styrelser. Parlamentet anser 
att styrelsers och de beslutsfattande 
organens verksamhet kan förbättras om 
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fler kvinnor och personer med olika 
bakgrund, erfarenhet och roller kan ingå 
i dem, och att åtgärder därför bör vidtas 
för att garantera mångfald i 
sammansättningen av dessa styrelser och 
organ.

Or. en

Ändringsförslag 76
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå att fastställa höga 
miniminormer och att främja rätt till 
information och samråd för arbetstagarna 
och deras företrädare, liksom rätt till 
delaktighet i styrelser.

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens initiativ att förbättra 
bolagsstyrningen, med det uttryckliga 
målet att öka arbetstagarnas delaktighet 
och förbättra insynen i den information 
som företagen tillhandahåller, inbegripet 
om ledningens ersättningar. Parlamentet 
efterlyser ett samlat tillvägagångssätt i 
vilket ska ingå en förordning där det 
fastställs höga miniminormer och att rätt
till information och samråd för 
arbetstagarna och deras företrädare ska 
främjas, liksom rätt till delaktighet i 
styrelser.

Or. en

Ändringsförslag 77
Licia Ronzulli

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar att en 
ambitiös europeisk industripolitik måste 
antas, vars mål ska vara att stärka 
realekonomin och övergå till en smartare 
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och hållbarare ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 78
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet anser att det i 
bolagsstyrning måste ingå antagande av 
praxis för företagens sociala ansvar och 
främjande av positiva åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 79
Pervenche Berès

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett förslag 
om ett tak för energikostnader för hushåll 
med knapp ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 80
Sylvana Rapti

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet betonar att 
utsatta gruppers tillgång till banktjänster 
(exempelvis hypotek, men inte bara 
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sådana banktjänster) är helt avgörande 
och att alla lagstiftningsinitiativ måste se 
till att konsumenter görs finansiellt 
delaktiga, skyddas och får tillräcklig 
information.

Or. en


