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Ändringsförslag 1
Claude Moraes

Förslag till resolution
Beaktandeled 3a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 2
Jean Lambert

Förslag till resolution
Beaktandeled 3b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 3
Jean Lambert

Förslag till resolution
Beaktandeled 3d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande 
friheterna,

Or. en
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Ändringsförslag 4
Jean Lambert

Förslag till resolution
Beaktandeled 3c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s konvention om 
barnets rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 5
Jean Lambert

Förslag till resolution
Beaktandeled 3e (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av rådets 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung,

Or. en

Ändringsförslag 6
Kinga Göncz
Förslag till resolution
Beaktandeled 3f (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 
av den 5 juli 2006 om Europeiska 
socialfonden och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1784/1999,
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Or. en

Ändringsförslag 7
Kinga Göncz
Förslag till resolution
Beaktandeled 3g (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
förslag av den 6 oktober 2011 till 
förordning om Europeiska socialfonden 
och om upphävande av rådets 
förordning COM(2011)0607,

Or. en

Ändringsförslag 8
Marian Harkin

Förslag till resolution
Beaktandeled 8a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
meddelande ”Stöd till den strategiska 
genomförandeplanen inom det europeiska 
innovationspartnerskapet för aktivt och 
hälsosamt åldrande” (COM(2012)0083),

Or. en

Ändringsförslag 9
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Beaktandeled 8b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av kommissionens 
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rapport ”Employment and Social 
Developments in Europe 2012” 
(sysselsättning och social utveckling i 
Europa 2012),

Or. en

Ändringsförslag 10
Jean Lambert

Förslag till resolution
Beaktandeled 26a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Europeiska unionens 
byrå för grundläggande rättigheters 
rapporter från 2011: ”Irreguljära 
migranter: Tillgång till hälso- och 
sjukvård i tio av Europeiska unionens 
medlemsstater”1 och ”Grundläggande 
rättigheter för irreguljära migranter 
i EU”,

Or. en

Ändringsförslag 11
Jean Lambert

Förslag till resolution
Beaktandeled 26b (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
”Tredje europeiska undersökningen om 
livskvalitet – Livskvaliteten i Europa: 
krisens effekter”2,

                                               
1 Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter: ”Irreguljära migranter: Tillgång till hälso- och 
sjukvård i tio av Europeiska unionens medlemsstater”, oktober 2011, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2012/migrants-irregular-situation-access-healthcare-10-european-union-
member-states.
2 Eurofound (2012), ”Tredje europeiska undersökningen om livskvalitet – Livskvaliteten i Europa: krisens 
effekter”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 
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Or. en

Ändringsförslag 12
Emer Costello

Förslag till resolution
Beaktandeled 26c (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
”Tredje europeiska undersökningen om 
livskvalitet – Livskvaliteten i Europa: 
krisens effekter”1,

Or. en

Ändringsförslag 13
Emer Costello

Förslag till resolution
Beaktandeled 26d (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
”Skuldrådgivningstjänster för hushållen 
i EU”2,

Or. en

Ändringsförslag 14
Emer Costello; Birgit Sippel

Förslag till resolution
Beaktandeled 26e (nytt)

                                                                                                                                                  
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm.
1 Eurofound (2012), ”Tredje europeiska undersökningen om livskvalitet – Livskvaliteten i Europa: krisens 
effekter”, Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1264.htm.
2 Eurofound (2012): ”Skuldrådgivningstjänster för hushållen i EU, Europeiska unionens publikationsbyrå, 
Luxemburg, http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1189.htm.
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Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
”Romernas levnadsvillkor: undermåliga 
bostäder och dålig hälsa”1,

Or. en

Ändringsförslag 15
Emer Costello

Förslag till resolution
Beaktandeled 26f (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av Eurofounds rapport 
”Aktiv integration av unga människor 
med hälsoproblem eller 
funktionsnedsättning”2,

Or. en

Ändringsförslag 16
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Skäl A 

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s grundläggande värderingar måste 
respekteras även i en krissituation och 
tillgång till hälso- och sjukvård ska 
betraktas som en grundläggande rättighet 
för alla i EU.

A. EU:s grundläggande värderingar måste 
respekteras även i en krissituation och 
förbättrad tillgång till hälsofrämjande 
vård ska prioriteras.

Or. en
                                               
1 Eurofound (2012): ”Romernas levnadsvillkor: undermåliga bostäder och dålig hälsa”, Europeiska unionens 
publikationsbyrå, Luxemburg, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/02/en/1/EF1202EN.pdf.
2 Eurofound (2012): ”Aktiv integration av unga människor med hälsoproblem eller funktionsnedsättning”, 
Europeiska unionens publikationsbyrå, Luxemburg, 
http://www.eurofound.europa.eu/areas/socialcohesion/illnessdisabilityyoung.htm.



AM\928354SV.doc 9/72 PE506.106v01-00

SV

Ändringsförslag 17
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s grundläggande värderingar måste 
respekteras även i en krissituation och 
tillgång till hälso- och sjukvård ska 
betraktas som en grundläggande rättighet 
för alla i EU.

A. EU:s grundläggande värderingar måste 
respekteras även i en krissituation och 
tillgång till hälso- och sjukvård och socialt 
stöd ska betraktas som en grundläggande 
rättighet för alla i EU.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marian Harkin

Förslag till resolution
Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. EU:s grundläggande värderingar måste 
respekteras även i en krissituation och
tillgång till hälso- och sjukvård ska 
betraktas som en grundläggande rättighet 
för alla i EU.

A. EU:s grundläggande värderingar måste 
respekteras även i en krissituation och 
tillgång till hälso- och sjukvård ska 
betraktas som en grundläggande rättighet 
för alla i EU. I stället har tillgången till 
hälso- och sjukvård och sociala tjänster 
minskat i flertalet medlemsstater till följd 
av en åtstramningspolitik, vilket har lett 
till en urholkning av den allmänna 
tillgången till och kvaliteten på tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 19
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Vårdsystemen i Europeiska unionen 
står inför stora utmaningar, till exempel 
en ihållande statsskuldskris i euroområdet 
som leder till påfrestningar på de 
offentliga finanserna, en åldrande 
befolkning, en förändring av 
vårdtjänsterna och högre utgifter för 
vård, som tydligt visar på ett akut 
reformbehov.

Or. en

Ändringsförslag 20
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl Ab (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ab. EU har det mest välutvecklade 
socialskyddssystemet i världen och där 
befolkningen är som mest delaktig i 
kostnaderna för de sociala tjänsterna. 
Parlamentet understryker att det måste 
vara en politisk prioritering att bevara den 
europeiska sociala modellen och bygga ut 
den.

Or. de

Ändringsförslag 21
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. I Tallinnstadgan påpekade WHO att 
hälsa är en nyckelfaktor för ekonomisk 
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utveckling och välstånd.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare.

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare. År 2011 
befann sig omkring 24,2 procent av EU:s 
befolkning i riskzonen för fattigdom, och 
negativa förändringar, som att andelen 
personer som lever i hushåll där ingen 
arbetar stiger och att allvarlig materiell 
fattigdom ökar kraftigt, påverkar 
människors levnadsförhållanden på lång 
sikt.

Or. en

Ändringsförslag 23
Marian Harkin

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare.

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare. Dessutom 
har den egenrapporterade hälsan bland 
låginkomsttagare försämrats, och det har 
uppstått en allt större hälsoklyfta jämfört 
med de 25 procent som har högst inkomst.

Or. en
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Ändringsförslag 24
Emer Costello; Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare.

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare. Dessutom 
har den egenrapporterade hälsan bland 
låginkomsttagare försämrats, och det har 
uppstått en allt större hälsoklyfta jämfört 
med de 25 procent som har högst inkomst.

Or. en

Ändringsförslag 25
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl B

Förslag till resolution Ändringsförslag

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande blir ännu fattigare.

B. Jämlikhetsklyftan växer i ett antal 
medlemsstater när de fattigaste och mest 
behövande där blir ännu fattigare.

Or. de

Ändringsförslag 26
Sylvana Rapti

Förslag till resolution
Skäl Ba (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ba. Antalet långtidsarbetslösa ökar och 
många medborgare ställs utan 
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socialförsäkringsskydd vilket begränsar 
deras tillgång till hälso- och sjukvård.

Or. el

Ändringsförslag 27
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. ”Kroniskt fattiga”, som ofta är 
långtidsarbetslösa eller låginkomsttagare, 
ensamstående föräldrar som är arbetslösa 
eller bara arbetar ett fåtal timmar i 
veckan eller äldre personer i Central- och 
Östeuropa, hör genomgående till de mest 
utsatta.

Or. en

Ändringsförslag 28
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl Cb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cb. I de senaste undersökningarna 
framträder en ny grupp utsatta personer, 
som tidigare klarade sig relativt bra men 
som nu är i trångmål på grund av 
personliga skulder. Denna nya grupp av 
tidigare inte utsatta personer kan kanske 
inte få ekonomin att gå ihop, utan börjar 
försumma att betala räkningar och att 
betala av sina skulder eller kan inte 
längre betala nödvändiga omsorgstjänster 
och är rädda att tvingas lämna sin bostad.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Skäl Cc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cc. Det är viktigt med offentlig service –
som är offentligt ägd och offentligt 
förvaltad och präglas av demokratiskt 
deltagande av användarna av tjänsterna –
inom områden som är viktiga för 
befolkningens välfärd, framför allt hälsa, 
utbildning, rättsväsende, vatten, bostäder, 
transport och barn- och äldreomsorg.

Or. pt

Ändringsförslag 30
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Skäl Cd (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cd. Hälso- och sjukvårdens 
fragmentering kan leda till en situation 
där många patienter inte får den vård som 
de behöver ur medicinsk synvinkel,
medan andra får onödig eller till och med 
skadlig vård.

Or. en

Ändringsförslag 31
Emer Costello

Förslag till resolution
Skäl Ce (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

Ce. ”Kroniskt fattiga”, som ofta är 
långtidsarbetslösa eller låginkomsttagare, 
arbetslösa ensamstående med barn eller 
som bara arbetar ett fåtal timmar i 
veckan, eller äldre personer i Central- och 
Östeuropa, hör genomgående till de mest 
utsatta.  

Or. en

Ändringsförslag 32
Emer Costello, Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl Cf (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cf. Krisen har ökat risken för långvarig 
utslagning från arbetsmarknaden, 
framför allt för unga människor, som är 
de mest utsatta för effekterna beträffande 
framtida delaktighet på arbetsmarknaden 
samt inkomst.  

Or. en

Ändringsförslag 33
Emer Costello

Förslag till resolution
Skäl Cg (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Cg. Allt fler människor i EU fortsätter 
arbeta efter den lagstadgade 
pensionsåldern, delvis på grund av 
ekonomiska behov, eftersom andra 
inkomstkällor efter pensionering minskas.  



PE506.106v01-00 16/72 AM\928354SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 34
Emer Costello, Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl Ch (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ch. I de senaste undersökningarna 
framträder en ny grupp utsatta personer, 
som tidigare klarade sig relativt väl men 
som nu är i trångmål på grund av 
”personlig skuldsättning”. Denna nya 
utsatta grupp kan kanske inte få 
ekonomin att gå ihop, utan börjar 
försumma att betala räkningar och 
skuldbetalningar och riskerar att tvingas 
lämna sin bostad.

Or. en

Ändringsförslag 35
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Kostnaderna för att tillhandahålla 
tjänster till användarna ökar, vilket innebär 
att många människor inte längre har råd att 
betala för de tjänster de behöver för att 
tillgodose sina behov. Detta leder i sin tur 
till förlorad självständighet, ytterligare 
stress i hemmiljön eller på arbetet och 
eventuellt skadliga hälsoeffekter.

D. Kostnaderna för att tillhandahålla 
tjänster till användarna ökar i vissa 
medlemsstater, vilket innebär att många 
människor inte längre har råd att betala för 
de tjänster de behöver för att tillgodose 
sina behov. Detta leder i sin tur till förlorad 
självständighet, ytterligare stress i 
hemmiljön eller på arbetet och eventuellt 
skadliga hälsoeffekter.

Or. de
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Ändringsförslag 36
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl D

Förslag till resolution Ändringsförslag

D. Kostnaderna för att tillhandahålla 
tjänster till användarna ökar, vilket innebär 
att många människor inte längre har råd att 
betala för de tjänster de behöver för att 
tillgodose sina behov. Detta leder i sin tur 
till förlorad självständighet, ytterligare 
stress i hemmiljön eller på arbetet och 
eventuellt skadliga hälsoeffekter.

D. Kostnaderna för att tillhandahålla 
tjänster till användarna ökar, vilket innebär 
att många människor inte längre har råd att 
betala för de tjänster de behöver för att 
tillgodose sina behov. Detta leder i sin tur 
till förlorad självständighet, ytterligare 
stress i hemmiljön eller på arbetet och 
eventuellt skadliga hälsoeffekter, som leder 
till social utslagning.

Or. en

Ändringsförslag 37
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl Da (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Da. Vårdsystemen kan (oavsiktligt) skapa 
hinder för tillgång till vård, eller 
tillhandahålla vård av olika kvalitetsnivå 
till personer som delar mer än en skyddad 
egenskap, till exempel kön, ålder eller 
tillhörande av minoritetsgrupp.

Or. en

Motivering

Baserat på synpunkter från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter 
beträffande hinder vid diskriminering på flera grunder.

Ändringsförslag 38
Heinz K. Becker
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Förslag till resolution
Skäl Db (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Db. Rapporter visar att det fortfarande är 
svårt för vissa EU-medborgare och andra 
personer som har laglig rätt till vård att få 
tillgång till vård i en gränsöverskridande 
situation.

Or. de

Ändringsförslag 39
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Vissa sociala trygghetssystem ändras för 
att avskaffa eller begränsa tillgången till 
vård för vissa grupper, vilket medför ökade 
risker för den personliga hälsan och 
folkhälsan.

E. Vissa sociala trygghetssystem ändras för 
att avskaffa eller begränsa tillgången till 
vård för vissa grupper och till ersättning 
för viss behandling och vissa läkemedel1, 
vilket medför ökade risker för den 
personliga hälsan och folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 40
Marian Harkin

Förslag till resolution
Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Vissa sociala trygghetssystem ändras för 
att avskaffa eller begränsa tillgången till 
vård för vissa grupper, vilket medför ökade 

E. Vissa sociala trygghetssystem ändras för 
att avskaffa eller begränsa tillgången till 
vård för vissa grupper, vilket medför ökade 

                                               
1 Se till exempel artikel 5 i det spanska dekretet nr 16/2012 av den 20 april 2012, som trädde i kraft den 28 
december 2012. Finns på: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdl16-2012.html#a5.
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risker för den personliga hälsan och 
folkhälsan.

risker för den personliga hälsan och 
folkhälsan samt för hållbarheten på sikt 
för dessa system.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marian Harkin

Förslag till resolution
Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. I nuläget tillhandahålls enligt 
uppskattningar den största delen av all 
vård i EU av informella, obetalda 
vårdgivare. Denna enorma resurs hotas 
på grund av den demografiska 
utvecklingen och den ökande 
omsorgsbördan.

Or. en

Ändringsförslag 42
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl F

Förslag till resolution Ändringsförslag

F. Rätten till en mängd hushålls-, bostads-
och andra samhällsstödjande tjänster, 
inklusive personlig assistans, fastställs i 
artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.

F. Rätten till en mängd hushålls-, bostads-
och andra samhällsstödjande tjänster, 
inklusive personlig assistans, fastställs i 
artiklarna 19 och 26 i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl Fa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fa. Orsakerna till att barn placeras i 
alternativ vård är komplicerade och 
mångfacetterade, men har ofta ett direkt 
eller indirekt samband med fattigdom och 
social utslagning.

Or. en

Ändringsförslag 44
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl Fb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Fb. Bristen på korrekt och tillgänglig 
information kan bidra till att utsatta 
grupper inte får tillgång till sådan vård 
som de behöver och har rätt till.

Or. en

Ändringsförslag 45
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. De medicinska demografiska 
problemen (begränsat vårdutbud i vissa 
geografiska områden) i flera 
medlemsstater gör det svårare för utsatta 
grupper att få tillgång till vård.
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Or. fr

Ändringsförslag 46
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Rapporterna om ökande social 
segregering och aggressioner som leder 
till verbala och fysiska angrepp på 
minoriteter ökar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 47
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Skäl H

Förslag till resolution Ändringsförslag

H. Rapporterna om ökande social 
segregering och aggressioner som leder 
till verbala och fysiska angrepp på 
minoriteter ökar.

H. Det finns en ökande social segregering
bland de mest skyddsbehövande 
människorna och den behöver utredas 
noggrant.

Or. de

Ändringsförslag 48
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl I

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. I vissa medlemsstater leder 
tillbakagången i politiken för personer med 

I. I vissa medlemsstater leder 
tillbakagången i politiken för personer med 
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funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter 
eller psykiatriska sjukdomar till att man går 
över från en rättighetsbaserad ansats till 
den tidigare mer institutionella ansatsen.

funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter 
eller psykiatriska sjukdomar till att man går 
över från en inkluderande
rättighetsbaserad ansats som syftar till 
fullständig integrering i samhället till den 
tidigare mer institutionella och 
segregerande ansatsen.

Or. en

Ändringsförslag 49
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Skäl Ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ia. Europaparlamentet betonar att det 
finns en stor sysselsättningspotential i 
vård- och omsorgssektorn i hela 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade och erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter.

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade och inte attraktiva på grund 
av osäkra arbetsvillkor, hög risk för fysisk 
och mental stress, risk för utbrändhet och 
brist på tydliga karriärmöjligheter. 
Sektorn erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter, och arbetskraften 
består främst av äldre, kvinnor och 
migrerande arbetstagare.

Or. en
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Ändringsförslag 51
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade och erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter.

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade, ofta utan formella 
anställningsavtal och andra 
grundläggande rättigheter för 
arbetstagarna, och erbjuder mycket få 
utbildnings- och befordringsmöjligheter. 
I EU tillhandahålls ofta vård av 
informella, obetalda vårdgivare, som 
själva kan betraktas som en utsatt grupp 
på grund av ökad press att tillhandahålla 
vård som är mer sofistikerad och tekniskt 
krävande.

Or. en

Ändringsförslag 52
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade och erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter.

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade, fysiskt utmanande och 
erbjuder mycket få utbildningsmöjligheter.
I många medlemsstater har inte alla, 
oavsett inkomst, tillgång till vårdtjänster 
av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 53
Heinz K. Becker
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Förslag till resolution
Skäl J

Förslag till resolution Ändringsförslag

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är 
lågavlönade och erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter.

J. Många arbetstillfällen i vårdsektorn är i 
vissa medlemsstater fortfarande
lågavlönade och erbjuder mycket få 
utbildningsmöjligheter.

Or. de

Ändringsförslag 54
Jean Lambert

Förslag till resolution
Skäl Ja (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ja. Övergången från institutionaliserad 
till samhällsbaserad vård kräver ökat 
bostadsrelaterat stöd för utsatta personer, 
så att de kan leva ett självständigt liv. 

Or. en

Ändringsförslag 55
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Skäl Ka (nytt) 

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ka. Ett ökande antal äldre bör betraktas 
som utsatta personer.

Or. fr
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Ändringsförslag 56
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Skäl Kb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Kb. Fattiga EU-medborgare från andra 
medlemsstater och medborgare från 
tredjeländer som omfattas av ett 
socialförsäkringsskydd i en annan 
medlemsstat kan också stöta på stora 
problem när det gäller att få tillgång till 
vård.

Or. fr

Ändringsförslag 57
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Europaparlamentet är bekymrat över 
svårigheterna med att inhämta jämförbara 
och aktuella uppgifter om tillgången till 
vård.

1. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen att ta fram
jämförbara och aktuella uppgifter i form av 
en analys av underlagen om tillgången till 
vård.

Or. de

Ändringsförslag 58
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 1a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen, 
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arbetsmarknadens parter och 
medlemsstaterna att ta hänsyn till 
konsekvenserna av en analys om styrkor 
och svagheter från Europaåret för aktivt 
åldrande och solidaritet mellan 
generationerna 2012.

Or. de

Ändringsförslag 59
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Punkt 1b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

1b. Europaparlamentet är övertygat om 
att det krävs reformer för att förbättra 
vårdens kvalitet och effektivitet samt 
tillgången till rätt vård i rätt tid och rätt 
miljö och för att hålla människor friska 
och i största möjliga mån förebygga 
vanliga, onödiga komplikationer av 
sjukdomar.

Or. en

Ändringsförslag 60
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erinrar om att 
medlemsstaterna enades om att anta en 
strategi som går från ”avhjälpande” 
åtgärder som hanterar symtomen på 
utanförskap och ohälsa mot förebyggande 
åtgärder som en strategi för att förbättra 
livskvaliteten och minska bördan av 
kroniska sjukdomar, bräcklighet och

2. Europaparlamentet erinrar om att 
medlemsstaterna enades om att anta en 
strategi som går från ”avhjälpande” 
åtgärder som hanterar symtomen på 
utanförskap och ohälsa mot långsiktiga,
förebyggande åtgärder som en strategi för 
att förbättra livskvaliteten och minska 
bördan av kroniska sjukdomar, bräcklighet 
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funktionshinder*. Parlamentet 
understryker den långsiktiga kostnaden för 
underlåtenhet att vidta åtgärder.

och funktionshinder1. Parlamentet 
understryker den långsiktiga, högre
kostnaden för underlåtenhet att vidta 
åtgärder. Parlamentet påpekar särskilt att 
det är nödvändigt att redan tidigt under 
åldrandet och under hela livscykeln leva 
aktivt.

Or. de

Ändringsförslag 61
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 2

Förslag till resolution Ändringsförslag

2. Europaparlamentet erinrar om att 
medlemsstaterna enades om att anta en 
strategi som går från ”avhjälpande” 
åtgärder som hanterar symtomen på 
utanförskap och ohälsa mot förebyggande 
åtgärder som en strategi för att förbättra 
livskvaliteten och minska bördan av 
kroniska sjukdomar, bräcklighet och 
funktionshinder*. Parlamentet understryker 
den långsiktiga kostnaden för 
underlåtenhet att vidta åtgärder.

2. Europaparlamentet erinrar om att 
medlemsstaterna enades om att anta en 
strategi som går från ”avhjälpande” 
åtgärder som hanterar symtomen på 
utanförskap och ohälsa mot förebyggande 
åtgärder som en strategi för att förbättra 
livskvaliteten och minska bördan av 
kroniska sjukdomar, bräcklighet och 
funktionshinder2. Parlamentet understryker 
den långsiktiga kostnaden för 
underlåtenhet att vidta åtgärder. 
Parlamentet anser att tillgång till vård av 
hög kvalitet utgör en social 
bestämningsfaktor för hälsa och betonar 
behovet av att öka tillgången till god vård 
för människor som står inför fattigdom 
eller social utslagning, inklusive 
människor som är eller riskerar att bli 
hemlösa och utestängda från 
bostadsmarknaden, för att undanröja 
ojämlikhet i hälsa.

Or. en

                                               
1 Europeiska rådets möte i november 2009: Slutsatser om friskt och värdigt åldrande, 2980:e mötet i rådet 
(sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i november 2009.
2 Europeiska rådets möte i november 2009: Slutsatser om friskt och värdigt åldrande, 2980:e mötet i rådet 
(sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) i november 2009.
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Ändringsförslag 62
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 2a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet fastslår att 
78 procent av alla som arbetar inom 
vården är kvinnor, och att de i EU tjänar 
18 procent mindre än männen.

Or. de

Ändringsförslag 63
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Punkt 2b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar vikten av 
information om resultat som medför 
mervärde, tillfredsställelse och kostnader. 
En patient måste vara välinformerad för 
att kunna fatta ett relativt säkert beslut 
avseende nödvändig vård till en lägre 
totalkostnad1.

Or. en

Ändringsförslag 64
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Punkt 3

                                               
1 För henne/honom liksom för samhället. 
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Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det är dålig 
ekonomi att lämna utsatta personer utan 
tillgång till hälso- eller sjukvård eftersom 
det kan få en långsiktig negativ inverkan på 
vårdkostnaderna, den personliga hälsan och 
folkhälsan.

3. Europaparlamentet anser att dålig 
tillgång till hälso- eller sjukvård för
utsatta personer kan få en långsiktig 
negativ inverkan på vårdkostnaderna, den 
personliga hälsan och folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 65
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Europaparlamentet anser att det är dålig 
ekonomi att lämna utsatta personer utan 
tillgång till hälso- eller sjukvård eftersom 
det kan få en långsiktig negativ inverkan på 
vårdkostnaderna, den personliga hälsan och 
folkhälsan.

3. Europaparlamentet anser att det är dålig 
ekonomi att lämna utsatta personer utan 
tillgång till tjänster inom hälso- eller
sjukvård eftersom det kan få en långsiktig 
negativ inverkan på vårdkostnaderna, den 
personliga hälsan och folkhälsan.

Or. de

Ändringsförslag 66
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet anser att det är 
beklagligt att den sociala stämpel som 
följer av vissa medicinska tillstånd 
avskräcker personer från att söka 
nödvändig vård, vilket leder till att 
smittsamma sjukdomar förblir
obehandlade, med den folkhälsorisk som 

4. Europaparlamentet anser att det är 
beklagligt att den sociala stämpel som 
följer av vissa medicinska tillstånd
avskräcker personer från att söka 
nödvändig vård, vilket leder till att
exempelvis även smittsamma sjukdomar
kan förbli obehandlade, med den 
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detta medför. folkhälsorisk som detta medför.

Or. de

Ändringsförslag 67
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet understryker att 
den ekonomiska och finansiella krisen 
och de så kallade åtstramningsåtgärder 
som vidtas mot medlemsstaterna inte får 
leda till minskade investeringar i den 
offentliga och nationella hälso- och 
sjukvården. Tvärtom bör dessa tjänster på 
grund av sin betydelse och nödvändighet 
stärkas ytterligare för att tillgodose 
människors behov, främst bland de mest 
utsatta grupperna.

Or. pt

Ändringsförslag 68
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 5

Förslag till resolution Ändringsförslag

5. Europaparlamentet anser att många av 
de kortsiktiga kostnadsminskningsåtgärder 
som för närvarande vidtas inte har bedömts 
till fullo utifrån deras bredare sociala 
konsekvenser eller eventuellt 
diskriminerande effekter och långsiktiga 
följder.

5. Europaparlamentet anser att många av 
de kortsiktiga kostnadsminskningsåtgärder 
som för närvarande vidtas, till exempel 
tillgång till vårdavgifter i förväg, högre 
gräns för egna utgifter och uteslutande av 
utsatta grupper, till exempel invandrare, 
från tillgång till vård inte har bedömts till 
fullo utifrån deras bredare sociala 
konsekvenser eller eventuellt 
diskriminerande effekter och långsiktiga 



AM\928354SV.doc 31/72 PE506.106v01-00

SV

följder, däribland risker för folkhälsan 
och eventuella effekter för 
medellivslängden. Parlamentet 
understryker att sådana åtgärder får 
oproportionerligt negativa följder för 
utsatta grupper.

Or. en

Ändringsförslag 69
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet beklagar de 
oproportionerliga följder som staternas 
praxis vid gripande och 
rapporteringsskyldigheter får för 
papperslösa flyktingars möjlighet att få 
medicinsk vård1 i anknytning till 
tillämpande av invandringslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 70
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Europaparlamentet betonar att 
grupper som är sårbara på flera sätt, till 
exempel romer, personer utan giltigt 
uppehållstillstånd och hemlösa personer, 
alla löper extra hög risk för att utestängas 

                                               
1 I riktlinjerna ”Gripande av migranter som invandrat olovligen – grundläggande rättigheter” av Europeiska 
unionens byrå för grundläggande rättigheter föreslås nyckelprinciper för medlemsstaterna för praxis vid 
upptäckt och rapportering i och i närheten av medicinska anläggningar: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/document-on-apprehensions_1.pdf.
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från riskförebyggande kampanjer, 
undersökning och behandling.

Or. en

Ändringsförslag 71
Paul Murphy
Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet pekar på de 
långsiktiga negativa effekterna av 
nedskärningar i förebyggande vårdinsatser 
i kristider. Parlamentet anser att 
förebyggande åtgärder, om de måste 
minskas, åtminstone bör behållas, även 
om det är på en lägre nivå, för att bevara 
kontinuiteten och inte förstöra 
infrastrukturen.

6. Europaparlamentet pekar på de 
långsiktiga negativa effekterna av 
nedskärningar i förebyggande vårdinsatser 
i kristider. Parlamentet anser att 
förebyggande åtgärder bör behållas och 
utvecklas ytterligare med hjälp av ökad 
investering.

Or. en

Ändringsförslag 72
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet pekar på de 
långsiktiga negativa effekterna av 
nedskärningar i förebyggande vårdinsatser 
i kristider. Parlamentet anser att 
förebyggande åtgärder, om de måste 
minskas, åtminstone bör behållas, även 
om det är på en lägre nivå, för att bevara 
kontinuiteten och inte förstöra 
infrastrukturen.

6. Europaparlamentet understryker att 
medlemsstaterna via sin politik bör 
prioritera hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande åtgärder genom 
att garantera medborgarna kostnadsfri 
allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet 
samt anslå nödvändiga medel för att 
bekämpa de främsta folkhälsoproblemen. 
Parlamentet pekar på de långsiktiga 
negativa effekterna av nedskärningar i 
förebyggande vårdinsatser i kristider. 
Parlamentet anser att förebyggande 
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åtgärder bör behållas, för att bevara 
kontinuiteten och inte förstöra 
infrastrukturen.

Or. pt

Ändringsförslag 73
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. Europaparlamentet pekar på de 
långsiktiga negativa effekterna av 
nedskärningar i förebyggande vårdinsatser 
i kristider. Parlamentet anser att 
förebyggande åtgärder, om de måste 
minskas, åtminstone bör behållas, även om 
det är på en lägre nivå, för att bevara 
kontinuiteten och inte förstöra 
infrastrukturen.

6. Europaparlamentet pekar på de 
långsiktiga negativa effekterna av 
nedskärningar i förebyggande vårdinsatser 
i kristider. Parlamentet anser att 
förebyggande åtgärder, om de måste 
minskas, åtminstone bör nå upp till 
nuvarande nivå, för att bevara 
kontinuiteten och inte förstöra 
infrastrukturen.

Or. de

Ändringsförslag 74
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 6a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet betonar att vård 
för personer med funktionshinder bör 
göras lättillgänglig vad gäller 
infrastruktur, men också i fråga om 
kommunikation, som är särskilt viktig när 
det gäller personer med mentala 
funktionshinder (inlärningssvårigheter). 
Parlamentet uppmuntrar till att utbilda 
vårdgivare och allmänmedicinare i att 
tillhandahålla lättillgänglig vård.
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Or. en

Ändringsförslag 75
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder inte får undergräva
innovationen inom tillhandahållandet av 
sociala tjänster och inte får vända de 
positiva trenderna i den politiska 
utvecklingen.

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder undergräver
innovationen inom tillhandahållandet av 
sociala tjänster och vänder de positiva 
trenderna i den politiska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Sylvana Rapti

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder inte får undergräva 
innovationen inom tillhandahållandet av 
sociala tjänster och inte får vända de 
positiva trenderna i den politiska 
utvecklingen.

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder under inga 
omständigheter får beröva medborgarna 
deras tillgång till grundläggande sociala 
tjänster och hälso- och sjukvård och inte 
heller undergräva innovationen inom 
tillhandahållandet av sociala tjänster och 
inte vända de positiva trenderna i den 
politiska utvecklingen.

Or. el

Ändringsförslag 77
Jean Lambert
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Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder inte får undergräva 
innovationen inom tillhandahållandet av 
sociala tjänster och inte får vända de 
positiva trenderna i den politiska 
utvecklingen.

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder inte får undergräva 
innovationen och kvaliteten inom 
tillhandahållandet av sociala tjänster och 
inte får vända de positiva trenderna i den 
politiska utvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 78
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder inte får undergräva 
innovationen inom tillhandahållandet av 
sociala tjänster och inte får vända de 
positiva trenderna i den politiska 
utvecklingen.

7. Europaparlamentet anser att 
åtstramningsåtgärder inte får undergräva 
innovationen inom tillhandahållandet av 
sociala tjänster och inte får vända de 
positiva trenderna i den politiska 
utvecklingen, och att 
åtstramningsåtgärder inte får leda till att 
ytterligare överbelasta informella 
vårdgivare.

Or. en

Ändringsförslag 79
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja rekrytering 
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inom socialvårdstjänster och anstränga 
sig för att göra sektorn mer attraktiv som 
ett möjligt yrkesval för unga.

Or. en

Ändringsförslag 80
Emer Costello, Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja rekrytering 
inom socialvårdstjänster och anstränga 
sig för att göra sektorn mer attraktiv som 
ett möjligt yrkesval för unga.

Or. en

Ändringsförslag 81
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 7c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7c. Europaparlamentet betonar att antalet 
EU-medborgare som bor i en annan 
EU-medlemsstat än sitt hemland och som 
inte har sjukförsäkring, till exempel på 
grund av arbetslöshet eller av att 
uppehållstillståndet har gått ut, stiger. 
Parlamentet understryker att 
EU-medborgare som har en 
sjukförsäkring som gäller i ett annat 
EU-land ofta har svårt att få vård, 
eftersom de måste betala i förväg.

Or. en
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Ändringsförslag 82
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 8

Förslag till resolution Ändringsförslag

8. Europaparlamentet är bekymrat över att 
personer med funktionsnedsättning i hela 
EU drabbas oproportionellt hårt av 
nedskärningarna i de offentliga utgifterna, 
och att de till följd av detta förlorar 
stödtjänster som hjälper dem att leva ett 
självständigt liv i samhället.

8. Europaparlamentet är övertygat om att 
personer med funktionsnedsättning inte 
bör drabbas av nedskärningarna i de 
offentliga utgifterna, och att de till följd av 
detta förlorar stödtjänster som hjälper dem 
att leva ett självständigt liv i samhället.

Or. de

Ändringsförslag 83
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 9

Förslag till resolution Ändringsförslag

9. Europaparlamentet anser att detta leder
till att allt fler personer fastnar på 
långtidsvårdinstitutioner och till en 
ytterligare social utestängning av personer 
med funktionsnedsättning i EU, vilket står i 
direkt strid mot EU:s åtaganden enligt FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och EU:s 
handikappstrategi 2010–2020.

9. Europaparlamentet anser att detta skulle 
kunna leda till att allt fler personer fastnar 
på långtidsvårdinstitutioner och till en 
ytterligare social utestängning av personer 
med funktionsnedsättning i EU, vilket står i 
direkt strid mot EU:s åtaganden enligt FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och EU:s 
handikappstrategi 2010–2020.

Or. de

Ändringsförslag 84
Birgit Sippel
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Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet anser att alla 
nedskärningar i vård- och stödtjänster för 
ungdomar eller andra utsatta grupper 
riskerar att undergräva befintliga 
EU-åtgärder för aktiv integrering.

10. Europaparlamentet anser att alla 
nedskärningar i vård- och stödtjänster för 
ungdomar eller andra utsatta grupper
riskerar att undergräva befintliga 
EU-åtgärder för aktiv integrering. 
Parlamentet betonar att hög arbetslöshet 
bland ungdomar innebär ytterligare 
belastning för alla typer av sociala 
tjänster, och att riktade åtgärder skulle 
kunna förbättra situationen.

Or. en

Ändringsförslag 85
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Artikel 10a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet påpekar att 
många av våra medborgare –
långtidsarbetslösa och deras anhöriga –
inte har tillgång till den offentliga 
hälso- och sjukvården, social trygghet och 
medicinsk behandling på grund av den 
ökade arbetslöshet och 
långtidsarbetslöshet som orsakats av 
krisen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och i synnerhet de med 
högst arbetslöshet att snabbt och effektivt 
ta itu med denna viktiga fråga genom att 
vidta nödvändiga åtgärder.

Or. el

Ändringsförslag 86
Jean Lambert
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Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet inser vikten av och 
kostnadseffektiviteten i att investera i barn 
i unga år så att de kan utveckla hela sin 
potential. Parlamentet inser att 
investeringar i sociala tjänster av hög 
kvalitet är nödvändiga för att utveckla 
lämpliga och effektiva tjänster för skydd av 
barn och för att inrätta omfattande 
förebyggande strategier.

11. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens rekommendation ”Bryta 
det sociala arvet – investera i barnens 
framtid” av den 20 februari 2013. 
Parlamentet inser vikten av och 
kostnadseffektiviteten i att investera i barn 
i unga år så att de kan utveckla hela sin 
potential. Parlamentet inser att 
investeringar i sociala tjänster av hög 
kvalitet är nödvändiga för att utveckla 
lämpliga och effektiva tjänster för skydd av 
barn och för att inrätta omfattande 
förebyggande strategier. Parlamentet 
påminner om vikten av att utgå från ett 
livslångt perspektiv. 

Or. en

Ändringsförslag 87
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet inser vikten av och 
kostnadseffektiviteten i att investera i barn 
i unga år så att de kan utveckla hela sin 
potential. Parlamentet inser att 
investeringar i sociala tjänster av hög 
kvalitet är nödvändiga för att utveckla 
lämpliga och effektiva tjänster för skydd av 
barn och för att inrätta omfattande 
förebyggande strategier.

11. Europaparlamentet inser vikten av och 
kostnadseffektiviteten i att investera i att 
främja hälsa, förebygga sjukdomar och 
tidigt diagnostisera barn i unga år så att de 
kan utveckla hela sin potential. Parlamentet 
inser att investeringar i sociala tjänster av 
hög kvalitet är nödvändiga för att utveckla 
lämpliga och effektiva tjänster för skydd av 
barn och för att inrätta omfattande 
förebyggande strategier.

Or. de
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Ändringsförslag 88
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 11

Förslag till resolution Ändringsförslag

11. Europaparlamentet inser vikten av och 
kostnadseffektiviteten i att investera i barn 
i unga år så att de kan utveckla hela sin 
potential. Parlamentet inser att 
investeringar i sociala tjänster av hög 
kvalitet är nödvändiga för att utveckla 
lämpliga och effektiva tjänster för skydd av 
barn och för att inrätta omfattande 
förebyggande strategier.

11. Europaparlamentet inser vikten av och 
kostnadseffektiviteten i att investera i barn 
i unga år så att de kan utveckla hela sin 
potential. Parlamentet inser att 
investeringar i sociala tjänster av hög 
kvalitet är nödvändiga för att utveckla 
lämpliga och effektiva tjänster för skydd av 
barn och för att inrätta omfattande 
förebyggande strategier. Parlamentet 
betonar att den senaste 
mässlingsepidemin har visat hur viktiga 
kostnadsfria vaccinationer för barn är för 
folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 89
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet framhäver
vårdgivarnas bidrag till samhället och det 
allt större ansvar som läggs på dem till 
följd av det minskade tillhandahållandet av 
tjänster och de ökade kostnader som detta 
medför.

12. Europaparlamentet framhäver de 
vårdande anhörigas och frivilligas bidrag 
till samhället (informell vård) och det allt 
större ansvar som läggs på dem till följd av 
det minskade tillhandahållandet av tjänster 
och de ökade kostnader som detta medför.
Parlamentet understryker vikten av att 
erkänna vårdgivarnas kompetens och se 
till att de har goda arbetsvillkor. 
Parlamentet kräver också att vårdande 
anhöriga ska få hjälp och stöd att förena 
vård och yrkesliv och anser det 
grundläggande att vårdtid ska 
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tillgodoräknas i pensionen.

Or. de

Ändringsförslag 90
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet framhäver 
vårdgivarnas bidrag till samhället och det 
allt större ansvar som läggs på dem till 
följd av det minskade tillhandahållandet av 
tjänster och de ökade kostnader som detta 
medför.

12. Europaparlamentet framhäver 
vårdgivarnas enorma sociala och 
ekonomiska bidrag och det allt större 
ansvar som läggs på dem till följd av det 
minskade tillhandahållandet av tjänster och 
de ökade kostnader som detta medför.

Or. en

Ändringsförslag 91
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet framhäver 
vårdgivarnas bidrag till samhället och det 
allt större ansvar som läggs på dem till 
följd av det minskade tillhandahållandet av 
tjänster och de ökade kostnader som detta 
medför.

12. Europaparlamentet framhäver 
vårdgivarnas bidrag till samhället och det 
allt större ansvar som läggs på dem till 
följd av det minskade tillhandahållandet av 
tjänster och de ökade kostnader som detta 
medför. Parlamentet oroas över de 
negativa effekter som denna minskning 
har på kvinnors sysselsättning, balansen i 
arbetslivet, jämställdheten mellan kvinnor 
och män samt det hälsosamma åldrandet.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 12a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet påminner om att 
vårdsektorn enligt EU är ett område med 
potential till ökad sysselsättning, och att 
parlamentet har konstaterat att det krävs 
högre löner och bättre utbildning för att 
vårdyrkena ska bli attraktiva och för att 
kvaliteten på tjänsterna ska förbättras.

Or. en

Ändringsförslag 93
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 12b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12b. Europaparlamentet konstaterar att 
allt fler kvinnor förvärvsarbetar och att 
kvinnor samtidigt relativt ofta har 
omsorgsansvar, vilket gör det svårt att 
uppnå en god balans mellan arbets- och 
familjelivet. Det är i allmänhet viktigt med 
flexibla arbetsvillkor för att människor 
ska kunna kombinera arbete med 
omsorgsansvar.

Or. en

Ändringsförslag 94
Emer Costello, Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 12c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12c. Europaparlamentet konstaterar att 
allt fler kvinnor förvärvsarbetar och att 
kvinnor samtidigt relativt ofta har 
omsorgsansvar, vilket gör det svårt att 
uppnå en god balans mellan arbets- och 
familjelivet. Det är i allmänhet viktigt med 
flexibla arbetsvillkor för att människor 
ska kunna kombinera arbete med 
omsorgsansvar.

Or. en

Ändringsförslag 95
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12d. Europaparlamentet påpekar att det 
råder arbetskraftsbrist inom delar av 
vård- och omsorgssektorn och uppmanar 
medlemsstaterna att öka intresset för 
vårdutbildningar bland ungdomar.

Or. de

Ändringsförslag 96
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12e. Europaparlamentet uppmanar också 
medlemsstaterna att utveckla fortbildning 
som bidrar till att vårdgivarna bättre 
förstår vårdtagarnas behov.
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Or. de

Ändringsförslag 97
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12f. Europaparlamentet understryker 
vikten av en rörlig tjänstesektor för att 
tillhandahålla tjänster till människor (i 
såväl tätort som glesbygd).

Or. de

Ändringsförslag 98
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12g. Europaparlamentet betonar att de 
flesta vårdtjänster inom EU utförs inom 
den informella vården, dvs. av anhöriga 
och frivilliga. Parlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen, 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att värdera och ersätta dessa 
insatser högre.

Or. de

Ändringsförslag 99
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12h (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

12h. Europaparlamentet uppskattar att 
det europeiska innovationspartnerskapet 
för aktivt och hälsosamt åldrande valdes 
för att bemöta utmaningarna med en allt 
äldre befolkning. Målet i det är att 
förlänga EU-medborgarnas friska 
levnadstid med två år till 2020. Europa 
bör dessutom få nytta på tre olika sätt av 
följande åtgärder: 
i) Förbättring av de äldres hälsa och 
livskvalitet. 
ii) Förstärkning av hållbarheten och 
effektiviteten hos försörjningssystemen. 
iii) Att skapa tillväxt och chanser till 
marknadstillträde för företag.

Or. de

Ändringsförslag 100
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12i. Europaparlamentet hänvisar till den 
”europeiska kvalitetsramen för 
långtidsvård” där grundläggande 
principer och riktlinjer slås fast för äldre 
hjälp- och vårdbehövande människors 
värdighet och välbefinnande. Den 
publicerades inom 
Europeiska kommissionens projekt 
WeDO1.

Or. de

                                               
1 WeDO är ett projekt som fick stöd av Europeiska kommissionen (2010–2012). Det leddes av en styrgrupp 
bestående av 18 partnerorganisationer i tolv av EU:s medlemsstater. Det gemensamma intresset för alla 
partnerorganisationerna var och är att förbättra livskvaliteten för äldre hjälp- och vårdbehövande människor.
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Ändringsförslag 101
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12j (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12j. Europaparlamentet understryker hur 
värdefulla frivilliga insatser är i vården av 
äldre hjälp- och vårdbehövande 
människor, också i de fall ensamstående 
blir ofrivilligt ensamma.

Or. de

Ändringsförslag 102
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 12k (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

12k. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stärka 
hälsokompetensen och informera särskilt 
utsatta grupper som har svårt att få 
tillgång till den hjälp de behöver om vilket 
utbud som finns. Det är lika viktigt att få 
med vårdtagare och vårdgivare i de 
beslutsprocesser som rör dem.

Or. de

Ändringsförslag 103
Milan Cabrnoch

Förslag till resolution
Punkt 13
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Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet inser att 
organisationer i tredje sektorn och 
frivilligorganisationer utför ett mycket 
viktigt arbete, men anser inte att dessa 
organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att garantera en effektiv 
och pålitlig vård.

13. Europaparlamentet inser att 
organisationer i tredje sektorn och 
frivilligorganisationer utför ett mycket 
viktigt arbete, men anser inte att dessa 
organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att tillhandahålla en 
effektiv och pålitlig vård av hög kvalitet –
som en kollektiv nyttighet som finansieras 
med offentliga resurser.

Or. en

Ändringsförslag 104
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet inser att 
organisationer i tredje sektorn och 
frivilligorganisationer utför ett mycket 
viktigt arbete, men anser inte att dessa 
organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att garantera en effektiv 
och pålitlig vård.

13. Europaparlamentet inser att 
organisationer i tredje sektorn och 
frivilligorganisationer utför ett mycket 
viktigt arbete, men anser inte att dessa 
organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att garantera en effektiv 
och pålitlig vård av hög kvalitet och till ett 
överkomligt pris för alla.

Or. en

Ändringsförslag 105
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 13

Förslag till resolution Ändringsförslag

13. Europaparlamentet inser att 
organisationer i tredje sektorn och 

13. Europaparlamentet inser att 
organisationer i tredje sektorn och 
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frivilligorganisationer utför ett mycket 
viktigt arbete, men anser inte att dessa 
organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att garantera en effektiv 
och pålitlig vård.

frivilligorganisationer utför ett mycket 
viktigt arbete, men anser inte att dessa 
organisationer ska vara ett substitut för 
statens ansvar för att garantera en effektiv 
och pålitlig vård, som baseras på 
kvalitetstjänster till ett överkomligt pris 
som är tillgängliga för alla.

Or. en

Ändringsförslag 106
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet inser sambandet 
mellan en rad sårbarhetsfaktorer, 
erfarenheter av institutionaliserad vård, 
brist på tillgång till samhällsbaserad vård 
av hög kvalitet och hemlöshet som följd av 
olika faktorer. Parlamentet påminner om 
att hälso- och vårdtjänster kan spela en 
betydelsefull roll när det gäller att 
förebygga och hantera fattigdom och 
social utslagning, inklusive extrema 
former som hemlöshet.

Or. en

Ändringsförslag 107
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet anser att det är 
oroväckande att privatiseringen av 
systemen för folkhälsotjänster och sociala 
tjänster ökar, och anser att de 



AM\928354SV.doc 49/72 PE506.106v01-00

SV

marknadsdrivna, vinstmaximerande 
organisationerna är en motsägelse av 
bestämmelserna om rimlig allmän 
hälso- och sjukvård och sociala tjänster 
av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 108
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric 

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa 
åtgärders sociala inverkan kan hanteras i 
sina landsspecifika rekommendationer.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att i samarbete med 
medlemsstaterna genomföra sociala 
konsekvensanalyser av
åtstramningsåtgärderna.

Or. pt

Ändringsförslag 109
Richard Falbr

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att av medlemsstaterna 
begära upplysningar om vidtagna 
åtstramningsåtgärder, se till att 
medlemsstaterna utför sociala 
konsekvensanalyser av
åtstramningsåtgärderna och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.

Or. cs
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Ändringsförslag 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala och ekonomiska inverkan kan 
hanteras på medellång till lång sikt i sina 
landsspecifika rekommendationer. 
Parlamentet uppmanar också 
kommissionen att regelbundet utarbeta 
och delge parlamentet en 
sammanfattande rapport om dessa 
analyser.

Or. fr

Ändringsförslag 111
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.
Parlamentet rekommenderar att man 
under den europeiska planeringsterminen 
inte bara ska fokusera på de sociala 
trygghetssystemens ekonomiska 
hållbarhet, utan också på deras 
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tillgänglighet och kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 112
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.
Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att uppmuntra och 
främja sociala investeringar i offentlig
social service såsom hälso- och sjukvård
och på så sätt skapa nya arbetstillfällen 
och förbättra tillväxtpotentialen inom den 
så kallade vita sektorn.

Or. en

Ändringsförslag 113
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer.

14. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utföra sociala 
konsekvensanalyser av 
åtstramningsåtgärder och lämna 
rekommendationer om hur dessa åtgärders 
sociala inverkan kan hanteras i sina 
landsspecifika rekommendationer. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att främja 
investeringen i hälso- och 
sjukvårdssektorn och den sociala sektorn, 
sektorer som verkligen behövs med tanke 
på de demografiska förändringarna, de 
sociala följderna av krisen och den stora 
potentialen för nya arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 114
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Åtstramningspolitiken har 
oproportionerliga och negativa effekter på 
utsatta grupper i samhället, och 
Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
stoppa åtstramningspolitiken och i stället 
införliva en radikal plan för offentlig 
investering, där man utnyttjar de stora 
icke-investerade medlen inom europeiska 
storföretag för att förändra ekonomin och 
möta allas behov i samhället.

Or. en

Ändringsförslag 115
Konstantinos Poupakis

Förslag till resolution
Artikel 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att i samarbete med 
kommissionen grundligare utreda 
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sambandet mellan psykisk och fysisk 
hälsa å ena sidan och arbetslöshet och 
anställningsotrygghet å andra sidan –
företeelser som har ökat i och med krisen 
– för att se till att det finns lämpliga 
planer för hur skadliga effekter av sådan 
art ska förebyggas och bekämpas.

Or. el

Ändringsförslag 116
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
övervaka och i sina nationella reformplaner 
ange vilka politiska åtgärder som strider 
mot målet att minska fattigdomen till 2020. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
särskilt inrikta sig på de mest utsatta 
grupperna och avlägsna hindren för 
tillgång, förbättra upptagningen och de 
förebyggande åtgärderna för att återgå till 
ett rättighetsbaserad synsätt och undvika
långsiktiga skador och kostnader till följd 
av underlåtenhet att vidta åtgärder.

15. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
övervaka och i sina nationella reformplaner 
ange vilka politiska åtgärder som strider 
mot målet att minska fattigdomen till 2020. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
särskilt inrikta sig på de mest utsatta 
grupperna och avlägsna hindren för 
tillgång, förbättra och stärka upptagningen 
och de förebyggande åtgärderna redan på 
ett tidigt stadium (skolor, företag, 
kommuner) för att återgå till ett
rättighetsbaserat synsätt och förhindra
långsiktiga skador.

Or. de

Ändringsförslag 117
Richard Falbr

Förslag till resolution
Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Europaparlamentet uppmanar 15. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen och medlemsstaterna att 
övervaka och i sina nationella reformplaner 
ange vilka politiska åtgärder som strider 
mot målet att minska fattigdomen till 2020. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
särskilt inrikta sig på de mest utsatta 
grupperna och avlägsna hindren för 
tillgång, förbättra upptagningen och de 
förebyggande åtgärderna för att återgå till 
ett rättighetsbaserad synsätt och undvika 
långsiktiga skador och kostnader till följd 
av underlåtenhet att vidta åtgärder.

kommissionen och medlemsstaterna att i 
samarbete med behöriga icke-statliga 
organisationer övervaka och i sina 
nationella reformplaner ange vilka 
politiska åtgärder som strider mot målet att 
minska fattigdomen till 2020. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att särskilt 
inrikta sig på de mest utsatta grupperna och 
avlägsna hindren för tillgång, förbättra 
upptagningen och de förebyggande 
åtgärderna för att återgå till ett 
rättighetsbaserat synsätt och undvika 
långsiktiga skador och kostnader till följd 
av underlåtenhet att vidta åtgärder.

Or. cs

Ändringsförslag 118
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Åtstramningspolitiken, med 
nedskärningar i sociala tjänster och i den 
sociala välfärden och med deflationistiska 
effekter på ekonomin, är oförenlig med 
målet i Europa 2020-strategin att 
bekämpa fattigdomen, och med andra 
EU-mål beträffande social integration, 
jämställdhet, territoriell sammanhållning 
och bekämpning av fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 119
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 15b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen att genom den 
öppna samordningsmetoden ta fram 
indikatorer som möjliggör en periodisk 
observation av skyldigheterna att 
tillhandahålla allmännyttiga tjänster i 
fråga om vårdtjänsternas tillgänglighet, 
överkomlighet och kvalitet. Genom den 
sociala öppna samordningsmetoden och 
genom europeiska projekt bör dessutom 
ett ömsesidigt lärande och utbyte 
utvecklas mellan medlemsstaterna om 
högkvalitativ utbildning och 
kontrollsystem för vårdgivare.

Or. de

Ändringsförslag 120
Sylvana Rapti

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera sociala 
skyddsklausuler för vård och sociala 
tjänster samt socialskyddssystem i sina 
avtal med länder som tar emot ekonomiskt 
bistånd.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra sociala 
konsekvensbedömningar av föreslagna 
besparingsåtgärder och inkludera sociala 
skyddsklausuler för vård och sociala 
tjänster samt socialskyddssystem i sina 
avtal med länder som tar emot ekonomiskt 
bistånd.

Or. el

Ändringsförslag 121
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 16
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Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera sociala 
skyddsklausuler för vård och sociala 
tjänster samt socialskyddssystem i sina 
avtal med länder som tar emot ekonomiskt 
bistånd.

16. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att inkludera sociala 
skyddsklausuler för vård och sociala 
tjänster samt socialskyddssystem i sina 
avtal med länder som tar emot ekonomiskt 
bistånd. Parlamentet uppmanar också 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utveckla användningen av ny teknik som 
telemedicin för att underlätta tillgången 
till vård.

Or. fr

Ändringsförslag 122
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 16a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
främja investeringar i vård- och 
omsorgssektorn och den sociala sektorn, 
vilka verkligen behövs med tanke på de 
demografiska förändringarna, de sociala 
följderna av krisen och den stora 
potentialen för nya arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 123
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 16b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16b. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen att främja lika tillgång till 
förskola och barnomsorg och att anslå 
tillräckligt finansiellt stöd till denna 
service. 

Or. en

Ändringsförslag 124
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 16c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
samhällsbaserade tjänster för barn med 
funktionshinder.

Or. en

Ändringsförslag 125
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 16d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att identifiera och 
undanröja hinder och svårigheter 
beträffande funktionshindrade personers 
tillgång till allmänna kommunikationer, 
tjänster och information.

Or. en

Ändringsförslag 126
Minodora Cliveti
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Förslag till resolution
Punkt 16e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
fastställa prioriteringar för att rätta till 
brister och göra vårdtjänster 
lättillgängliga för utsatta grupper, och 
integrera fattiga kvinnor, invandrare och 
romer i det offentliga trygghetssystemet 
för hälso- och sjukvård genom att 
garantera tillgång till vård av god kvalitet 
till ett överkomligt pris, en effektiv och 
ändamålsenlig organisation och 
tillräckligt ekonomiskt stöd i alla 
geografiska områden.

Or. en

Ändringsförslag 127
Minodora Cliveti

Förslag till resolution
Punkt 16f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

16f. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att uppfylla de behov 
som invandrare och den romska 
minoriteten har i fråga om hälsostöd, 
genom att garantera sociokulturell 
lyhördhet i tillhandahållandet av vård och 
sociala trygghetsförmåner.

Or. en

Ändringsförslag 128
Minodora Cliveti

Förslag till resolution
Punkt 16g (ny)



AM\928354SV.doc 59/72 PE506.106v01-00

SV

Förslag till resolution Ändringsförslag

16g. Europaparlamentet understryker 
behovet av att föregripa det demografiska 
åldrandet genom att förbättra gränssnittet 
mellan hälso- och sjukvårdstjänster och 
sociala tjänster och anpassa förmåner för 
kroniska sjukdomar och långtidsvård så 
att de omfattar det stigande antalet äldre 
kvinnor i befolkningen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 17a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att utveckla de 
strukturer som krävs för att kunna 
erbjuda socialmedicinska mottagningar, 
för att på ett bättre sätt ta hänsyn till de 
sämst ställdas levnadsförhållanden.

Or. fr

Ändringsförslag 130
Tatjana Ždanoka

Förslag till resolution
Punkt 17b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17b. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att genomföra 
konsekvensbedömningar, för att se till att 
åtgärder som vidtas och som kan påverka 
de mest sårbara överensstämmer med de 
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principer som anges i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna och med 
direktivet mot etnisk diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 131
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 17c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

17c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
lättillgänglig och tydlig information om 
invandrares rättigheter på alla relevanta 
språk, inklusive romani.

Or. en

Ändringsförslag 132
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 18

Förslag till resolution Ändringsförslag

18. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att vidta åtgärder mot 
hatbrott och främja 
antidiskrimineringspolitik, om så är 
nödvändigt genom att stärka sina 
nationella 
antidiskrimineringsmyndigheter och 
främja utbildning inom myndigheterna.

18. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att främja 
antidiskrimineringspolitik mot 
skyddsbehövande grupper och främja 
utbildning inom myndigheterna.

Or. de
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Ändringsförslag 133
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 18a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta artikel 19 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och direktivet om 
genomförande av principen om 
likabehandling av personer oavsett 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning, för att förbjuda diskriminering 
på grund av religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning och för att införliva principen 
om likabehandling på områdena för 
socialt skydd, inklusive social trygghet 
och hälso- och sjukvård, utbildning och 
tillgång till och tillhandahållande av 
varor och tjänster som är kommersiellt 
tillgängliga för allmänheten, inklusive 
bostäder.

Or. en

Ändringsförslag 134
Birgit Sippel

Förslag till resolution
Punkt 18b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18b. Europaparlamentet uppmuntrar 
medlemsstaterna att nå en 
överenskommelse om det övergripande 
direktivet mot diskriminering som 
förbjuder diskriminering på grund av 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning genom införlivande av principen 
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om likabehandling på området för 
hälso- och sjukvård, socialt skydd och 
tillgång till och tillhandahållande av 
kommersiellt tillgängliga varor och 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 135
Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 18c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att anta förslaget till 
direktiv om genomförande av principen 
om likabehandling av personer oavsett 
religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. en

Ändringsförslag 136
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 18d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

18d. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att förebygga hemlöshet, 
tillhandahålla den vård som behövs för 
hemlösa personer och att inte 
kriminalisera hemlöshet i lagstiftningen.

Or. en
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Ändringsförslag 137
Vilija Blinkevičiūtė

Förslag till resolution
Punkt 19

Motion for resolution Ändringsförslag

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att alla politiska program eller 
finansieringsprogram som är utformade för 
att stödja social innovation och/eller 
vårdrelaterade tjänster inriktas på de 
tjänster som tillgodoser sociala behov på 
ett bättre sätt och förbättrar människors 
livskvalitet.

19. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att alla politiska program eller 
finansieringsprogram som är utformade för 
att stödja social innovation och/eller 
vårdrelaterade tjänster inriktas på de 
tjänster som tillgodoser sociala behov på 
ett bättre sätt, förbättrar människors 
livskvalitet och anordnas i aktivt 
samarbete och samråd med 
organisationer som försvarar och 
företräder utsatta grupper.

Or. lt

Ändringsförslag 138
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 19a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
EU-direktiv om ledighet för vård av 
anhörig.

Or. en

Ändringsförslag 139
Claude Moraes

Förslag till resolution
Punkt 19b (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

19b. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att lägga fram ett 
EU-direktiv om ledighet för vård av 
anhörig.

Or. en

Ändringsförslag 140
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 19c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19c. Europaparlamentet stöder AAL Joint 
Programme (AAL JP) som stöder 
nytänkande på området aktivt åldrande 
och därmed förbättrar livskvaliteten för 
äldre eller hjälpbehövande personer. I 
synnerhet visar den höga andelen små 
och medelstora företag i AAL JP (nära 
50 procent av alla medverkande partner) 
på programmets innovationskraft och
marknadsrelevans. Dessutom görs mycket 
inom programmet för att få ut projekten 
snabbare på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 141
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 19d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

19d. Europaparlamentet hänvisar till 
parlamentets initiativ för socialt 
företagande och betonar vikten av en 
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social ekonomi som tillsammans med 
sociala företag effektivt kan stärka den 
snabbt växande vård- och 
omsorgssektorn.

Or. de

Ändringsförslag 142
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden
(ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom.

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program (t.ex. PSCI, Program för social 
förändring och innovation) och även den 
europeiska fonden för socialt företagande
som inriktas på utsatta grupper, och 
uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden
(ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom.

Or. de

Ändringsförslag 143
Emer Costello

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 20. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom.

kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) och andra relevanta instrument, 
inklusive fonden för europeiskt bistånd 
för dem som har det sämst ställt,
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom.

Or. en

Ändringsförslag 144
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom.

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF), Fonden för europeiskt bistånd till 
dem som har det sämst ställt och andra 
relevanta instrument säkerställs för att 
tillgodose behoven hos personer som är 
utsatta eller riskerar utanförskap, och för 
att stödja medlemsstaternas arbete för att 
uppfylla Europa 2020-målet om fattigdom.

Or. fr

Ändringsförslag 145
Marian Harkin
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Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom.

20. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och rådet att samarbeta med 
parlamentet för att öka finansieringen av 
program som inriktas på utsatta grupper, 
och uppmanar dessutom kommissionen att 
vidta alla åtgärder som står till dess 
förfogande så att en fullständig upptagning 
av medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) och andra relevanta instrument 
säkerställs för att tillgodose behoven hos 
personer som är utsatta eller riskerar 
utanförskap, och för att stödja 
medlemsstaternas arbete för att uppfylla 
Europa 2020-målet om fattigdom och för 
att främja innovation och kvalitet inom 
hälso- och sjukvårdssektorn.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 20a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

20a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta ett antal 
objektiva och subjektiva indikatorer som 
mäter och regelbundet publicerar 
materiella och immateriella komponenter 
för välbefinnande, inklusive sociala 
indikatorer, för att komplettera EU:s och 
medlemsstaternas BNP och 
arbetslöshetsindikatorer, och för att mäta 
samhällsutvecklingen och inte bara den 
ekonomiska utvecklingen.

Or. en



PE506.106v01-00 68/72 AM\928354SV.doc

SV

Ändringsförslag 147
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att behålla sina 
stödåtgärder för vårdgivare och 
frivilligsektorn så att de kan erbjuda mer 
personliga och kostnadseffektiva åtgärder 
av hög kvalitet.

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att behålla sina 
stödåtgärder för vårdgivare och 
frivilligsektorn, och stärka stödet till 
personal, kvalitet och kostnader.

Or. de

Ändringsförslag 148
Marian Harkin

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att behålla sina 
stödåtgärder för vårdgivare och 
frivilligsektorn så att de kan erbjuda mer 
personliga och kostnadseffektiva åtgärder 
av hög kvalitet.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
uttryckligen erkänna den ovärderliga 
insats som obetalda, informella 
vårdgivare gör. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa och behålla 
sina stödåtgärder för vårdgivare och 
frivilligsektorn så att de kan erbjuda mer 
personliga och kostnadseffektiva åtgärder 
av hög kvalitet, till exempel åtgärder som 
gör det möjligt att förena arbetsliv och 
familjeliv, underlätta bättre samarbete 
och samordning mellan informella och 
formella vårdgivare och garantera en 
tillfredsställande socialförsäkringspolitik 
och utbildning för vårdgivare. 

Or. en
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Ändringsförslag 149
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 21

Förslag till resolution Ändringsförslag

21. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att behålla sina 
stödåtgärder för vårdgivare och 
frivilligsektorn så att de kan erbjuda mer 
personliga och kostnadseffektiva åtgärder 
av hög kvalitet.

21. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
uttryckligen erkänna den ovärderliga 
insats som obetalda, informella 
vårdgivare gör. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa och behålla 
sina stödåtgärder för vårdgivare och 
frivilligsektorn så att de kan erbjuda mer 
personliga och kostnadseffektiva åtgärder 
av hög kvalitet. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
utarbeta en enhetlig ram för alla typer av 
ledighet för vård av anhörig. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att lägga fram 
ett EU-direktiv om ledighet för vård av 
anhörig.

Or. en

Ändringsförslag 150
Jean Lambert

Förslag till resolution
Punkt 21a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla 
korrekt och lättbegriplig information, på 
alla relevanta språk och i relevanta 
format, om rätten till vård, och att göra
informationen allmänt tillgänglig.

Or. en
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Ändringsförslag 151
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 21b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21b. Europaparlamentet uppmanar 
Europeiska kommissionen, 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter att ta fram tydliga definitioner över 
yrkesroller inom vården som gör det 
möjligt att exakt avgränsa rättigheter och 
skyldigheter.

Or. de

Ändringsförslag 152
Heinz K. Becker

Förslag till resolution
Punkt 21c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21c. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att integrera alla möjliga 
aktörer (på lokal, regional och nationell 
nivå) och arbetsmarknadens parter i 
initiativ som rör förebyggande, hälsa och 
sociala tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 153
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 21d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21d. Europaparlamentet uppmanar 
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medlemsstaterna att främja utbildning 
som krävs inom sektorerna för stöd och 
vård och att erbjuda stipendier till 
personer som följer relevant utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 154
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 21e (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21e. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att främja en kampanj med 
syfte att rekrytera unga människor och 
förbättra allmänhetens syn på 
vårdsektorn som arbetsgivare. 

Or. en

Ändringsförslag 155
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 21f (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21f. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att stödja nationella, 
regionala och lokala myndigheter i att 
upprätta hållbara finansieringsprogram 
för vårdtjänster och att utveckla 
fortbildnings- och omskolningsplaner för 
arbetskraften, med hjälp av medel från 
Europeiska socialfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 156
Kinga Göncz

Förslag till resolution
Punkt 21g (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

21g. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att införa 
skatteincitament i vårdsektorn överlag 
och när personer ur mindre gynnade 
grupper anställs.

Or. en

Ändringsförslag 157
Paul Murphy

Förslag till resolution
Punkt 22a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

22a. Europaparlamentet kräver att 
rättigheterna för arbetstagarna inom 
vårdsektorn ska respekteras, inklusive 
rätten till en skälig inkomst och rimliga 
villkor och rätten att ansluta sig till och 
bilda fackföreningar med kollektiv 
förhandlingsrätt.

Or. en


