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Ændringsforslag 1
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt -1 (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
-1. opfordrer indtrængende
Kommissionen til hurtigst muligt at
vedtage den lovede meddelelse om
ØMU'ens sociale dimension og i dette
perspektiv ajourføre resultattavlen for
makroøkonomiske ubalancer med en
række beskæftigelsesmæssige og sociale
indikatorer sammen med vedtagelsen af
en enkeltstående resultattavle forbundet
med ØMU'ens sociale dimension;
Or. en

Ændringsforslag 2
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 1
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

1. glæder sig over, at nogle medlemsstater
har indgivet rapporter om fremskridtene
hen imod EU2020-målene og i nogle
tilfælde har redegjort for de specifikke
projekter, der er knyttet til disse mål;
opfordrer alle medlemsstater til at lade
sådanne rapporter indgå i deres bidrag til
det europæiske semester 2014;

1. beklager, at kun nogle medlemsstater
har indgivet rapporter om fremskridtene
hen imod EU2020-målene og i nogle
tilfælde har redegjort for de specifikke
projekter, der er knyttet til disse mål;
opfordrer alle medlemsstater til at lade
sådanne rapporter indgå i deres bidrag til
det europæiske semester 2014;
Or. es

Ændringsforslag 3
Inês Cristina Zuber
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Udkast til udtalelse
Punkt 1
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

1. glæder sig over, at nogle medlemsstater
har indgivet rapporter om fremskridtene
hen imod EU2020-målene og i nogle
tilfælde har redegjort for de specifikke
projekter, der er knyttet til disse mål;
opfordrer alle medlemsstater til at lade
sådanne rapporter indgå i deres bidrag til
det europæiske semester 2014;

1. bemærker, at nogle medlemsstater har
indgivet rapporter om fremskridtene hen
imod EU2020-målene og i nogle tilfælde
har redegjort for de specifikke projekter,
der er knyttet til disse mål; opfordrer alle
medlemsstater til at lade sådanne rapporter
indgå i deres bidrag til det europæiske
semester 2014;
Or. pt

Ændringsforslag 4
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 1
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

1. glæder sig over, at nogle medlemsstater
har indgivet rapporter om fremskridtene
hen imod EU2020-målene og i nogle
tilfælde har redegjort for de specifikke
projekter, der er knyttet til disse mål;
opfordrer alle medlemsstater til at lade
sådanne rapporter indgå i deres bidrag til
det europæiske semester 2014;

1. glæder sig over, at nogle medlemsstater
har indgivet rapporter om fremskridtene
hen imod EU2020-målene og i nogle
tilfælde har redegjort for de specifikke
projekter, der er knyttet til disse mål;
opfordrer alle medlemsstater til at lade
sådanne rapporter indgå i deres bidrag til
det europæiske semester 2014; beklager, at
Kommissionen endnu ikke har fremlagt
en statusrapport om Europa 2020strategien; opfordrer Kommissionen til at
publicere denne rapport hvert år;
Or. en

Ændringsforslag 5
Sergio Gutiérrez Prieto
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Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. minder om, at Europa-Parlamentet i
sin betænkning om den årlige
vækststrategi for 2013 bad om en strategi,
der gjorde det muligt at forene
spareprogrammer med stimulering af
væksten; mener i denne forbindelse, at
Kommissionens landespecifikke
henstillinger, selv om de indeholder
mindre ændringer af tidsplanen for den
finanspolitiske konsolidering, fortsat er
utilstrækkelige til at nå disse mål; gør
opmærksom på, at de landespecifikke
henstillinger om strukturreformer kan få
de samme negative konsekvenser for
vækst og beskæftigelse som den tidligere
sparepolitik;
Or. es

Ændringsforslag 6
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. bemærker, at de neoliberale
spareforanstaltninger, der er blevet
gennemført, navnlig som en del af de
nationale reformplaner, den økonomiske
styring og i det europæiske halvår, er med
til at forværre den økonomiske og sociale
krise i flere lande med mere skrøbelige
økonomier og har gjort
arbejderklassefamiliernes liv stadig
vanskeligere, især for kvinder og børn,
der er de væsentligste ofre for øget
fattigdom, arbejdsløshed og dårligt lønnet
og usikkert arbejde;
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Or. pt

Ændringsforslag 7
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. udtrykker bekymring over en general
mangel på ambitioner og fremskridt med
hensyn til Europa 2020-målene;
opfordrer til, at 2020-målene placeres
centralt i det europæiske semester, idet
medlemsstaterne opstiller ambitiøse
nationale mål med detaljerede strategier
for at opnå disse, og fremskridtene bliver
overvåget på synlig måde via de nationale
reformprogrammer, de landespecifikke
henstillinger og i den årlige
vækstundersøgelse; opfordrer
Kommissionen til systematisk at rette
henstillinger til medlemsstaterne for hvert
af de 2020-mål, inden for hvilke der ikke
sker fremskridt;
Or. en

Ændringsforslag 8
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. er overbevist om, at de landespecifikke
henstillinger i forbindelse med det
europæiske semester ville blive meget
mere relevante og effektive, når der først
er oprettet indikatorer på det sociale
område - som bør indarbejdes i
proceduren omkring makroøkonomiske
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ubalancer og på et selvstændigt grundlag
- samt en resultattavle;
Or. en

Ændringsforslag 9
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1a. beklager, at EU-27 nu er i recession,
og at de nuværende finanspolitikker ikke
ændrer ved denne kurs; opfordrer derfor
Kommissionen til at revurdere sin taktik i
lyset af denne kendsgerning samt af de
uacceptabelt høje tal for
ungdomsarbejdsløshed og
langtidsarbejdsløshed i mange
medlemsstater;
Or. en

Ændringsforslag 10
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1b. understreger, at asymmetrierne i
Kommissionens henstillinger har ført til
en hidtil uhørt forøgelse af de
samfundsøkonomiske og
beskæftigelsesmæssige divergenser
mellem medlemsstaterne; gør opmærksom
på, at henstillingerne til trods for mindre
forbedringer fortsat er asymmetriske,
hvorfor nævnte divergenser kan forventes
at blive yderligere forøget;
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Or. es

Ændringsforslag 11
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 1 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1b. opfordrer indtrængende
Kommissionen til at overvåge de nationale
Europa 2020-mål i medlemsstater med
økonomisk støtte og inden for rammerne
af dette formål fremsætte skræddersyede
landespecifikke henstillinger under
behørig hensyntagen til de
begrænsninger, der er opstået som følge
af makroøkonomiske
tilpasningsprogrammer;
Or. en

Ændringsforslag 12
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1c. beklager, at et stort antal
medlemsstater til trods for EuropaParlamentets gentagne anmodninger om,
at alle medlemsstater skal fremlægge
nationale beskæftigelsesplaner og
nationale ungdomsbeskæftigelsesplaner,
endnu ikke har gjort det;
Or. es
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Ændringsforslag 13
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 1 c (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1c. opfordrer Kommissionen og Rådet til
fortsat at forbedre indikatorerne for
overvågning af den sociale samt den
miljø- og innovationsmæssige dimension i
2020-strategien inden for rammerne af
det europæiske semester; opfordrer til, at
man udvikler kvantitative og kvalitative
metoder til forbedring af præcisionen ved
vurderinger af de generelle sociale og
miljømæssige realiteter, som p.t. ikke er
optaget fuldt ud i sammenlignelige
statistikker på EU-niveau;
Or. en

Ændringsforslag 14
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 1 d (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
1d. mener, at Kommissionens erkendelse
af behovet for at sænke skatten på arbejde
til fordel for andre indtægtskilder, f.eks.
miljøskatter, er positiv; anmoder dog
Kommissionen om at tage i betragtning, at
der er behov for større skat på kapital for
at fremme den finanspolitiske
konsolidering på en mere retfærdig måde;
Or. es

Ændringsforslag 15
Sergio Gutiérrez Prieto
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Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til større målretning af
EU-finansieringen af vækst- og
beskæftigelsespolitikker, især
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed;

2. erkender, at de landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige i år, og at de
bør fokusere på at kombinere
spareprogrammer og stimuleringer af
væksten, bekæmpelse af arbejdsløshed,
navnlig ungdomsarbejdsløshed, og
fastholdelse af produktive investeringer,
f.eks. uddannelse og innovation; beklager,
at Kommissionen i sit udkast til
henstillinger kun har medtaget en mindre
del af Europa-Parlamentets henstillinger;
er bekymret over stigningen i de sociale
og økonomiske divergenser mellem de
forskellige medlemsstater;
Or. es

Ændringsforslag 16
Jutta Steinruck
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til større målretning af
EU-finansieringen af vækst- og
beskæftigelsespolitikker, især
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed;
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2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til en målrettet EUfinansiering af vækst- og
beskæftigelsespolitikker, især
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed,
samt til skabelse af arbejdspladser, som er
bæredygtige og sikre samt omfattet af en
social forsikring og tilstrækkeligt
aflønnet;
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Or. de

Ændringsforslag 17
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til større målretning af
EU-finansieringen af vækst- og
beskæftigelsespolitikker, især
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed;

2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til større målretning af
EU-finansieringen af alle de prioriterede
områder i Europa 2020-strategien;

Or. en

Ændringsforslag 18
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 2
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til større målretning af
EU-finansieringen af vækst- og
beskæftigelsespolitikker, især
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed;

2. erkender, at dette års landespecifikke
henstillinger er særligt vigtige, fordi
medlemsstaterne definerer deres
investeringsprioriteter for
samhørighedspolitikken i den næste
flerårige finansielle ramme; opfordrer i
denne forbindelse til større målretning af
EU-finansieringen af vækst- og
beskæftigelsespolitikker, især
bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed og
langtidsarbejdsløshed;
Or. en
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Ændringsforslag 19
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 2 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
2a. er bekymret over det gradvist mere
udbredte synspunkt, at migration skulle
kunne løse problemet med
ungdomsarbejdsløshed; på trods af, at
arbejdskraftens fri bevægelighed er en
hjørnesten i traktaten, medfører den, hvis
man bruger den som en løsning på den
aktuelle krise, en risiko for hjerneflugt,
den skaber ny ubalance mellem aktive og
ikke-aktive mennesker og kan i sidste
ende bidrage til den allerede
igangværende polarisering inden for EU
og navnlig inden for euroområdet;
Or. en

Ændringsforslag 20
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. glæder sig over, at adskillige
medlemsstater har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fremme arbejdsmarkedets omstillingsevne,
skabe mere intern og ekstern fleksibilitet,
begrænse opsplitningen og lette jobskift;

3. glæder sig over, at adskillige
medlemsstater har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fremme arbejdsmarkedets omstillingsevne,
skabe mere intern og ekstern fleksibilitet,
begrænse opsplitningen og lette jobskift;
beklager, at det kun er en mindre del af
disse reformer, der er blevet gennemført
med tilstrækkelig konsensus mellem
arbejdsmarkedets parter; anmoder
Kommissionen om i sine landespecifikke
henstillinger at sikre, at den nødvendige
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fleksibilitet på arbejdsmarkedet fastholder
de optimale socialsikringsniveauer, der
kendetegner vores sociale model;
Or. es

Ændringsforslag 21
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. glæder sig over, at adskillige
medlemsstater har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fremme arbejdsmarkedets omstillingsevne,
skabe mere intern og ekstern fleksibilitet,
begrænse opsplitningen og lette jobskift;

3. opfordrer medlemsstaterne til at
vedtage arbejdsmarkedsreformer med
stærkt fokus på fremme af kvalitetsjob
med rettigheder, forbedring af retten til
social sikring og social inklusion,
styrkelse af arbejdstagernes sociale
rettigheder og arbejdstagerrettigheder og
indførelse af nye rettigheder, samt
fremme af sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen, en bedre social
risikostyring og bedre forening af arbejdsog familieliv;
Or. pt

Ændringsforslag 22
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. glæder sig over, at adskillige
medlemsstater har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fremme arbejdsmarkedets
omstillingsevne, skabe mere intern og
ekstern fleksibilitet, begrænse
opsplitningen og lette jobskift;
AM\944149DA.doc

3. noterer sig, at adskillige medlemsstater
har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer og indført større
intern og ekstern fleksibilitet; opfordrer
Kommissionen til at sikre, at
arbejdsmarkedsreformerne i deres
politiske retningslinjer blandt andet
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tilsigter at mindske segmenteringen,
fremme vandringen mellem jobbene,
støtte inddragelsen af sårbare grupper på
arbejdsmarkedet, reducere fattigdom
blandt personer i arbejde, fremme
kønsligestilling, styrke rettighederne for
arbejdstagere med atypiske kontrakter og
sikre en større social beskyttelse for
selvstændige arbejdstagere;
Or. en

Ændringsforslag 23
Ismail Ertug
Udkast til udtalelse
Punkt 3
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

3. glæder sig over, at adskillige
medlemsstater har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fremme arbejdsmarkedets omstillingsevne,
skabe mere intern og ekstern fleksibilitet,
begrænse opsplitningen og lette jobskift;

3. glæder sig over, at adskillige
medlemsstater har vedtaget omfattende
arbejdsmarkedsreformer med henblik på at
fremme arbejdsmarkedets omstillingsevne,
skabe mere intern og ekstern fleksibilitet,
begrænse opsplitningen og lette jobskift;
understreger behovet for, at man i de
enkelte medlemsstater i forbindelse med
disse reformer gennemfører en
mindsteløn, som er tilpasset det
økonomiske potentiale, for at undgå
usikre og uværdige
beskæftigelsessituationer;
Or. de

Ændringsforslag 24
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. er bekymret over den kendsgerning, at
forsøget på at opnå større
konkurrenceevne i Europa udelukkende
sker ved hjælp af lønnedsættelser og ikke
ved at øge produktiviteten i vores
økonomier; anmoder Kommissionen om,
at de nødvendige investeringer i
innovation og uddannelse ikke medtages
ved beregning af underskuddet for at
sikre større produktivitet i hele EU;
Or. es

Ændringsforslag 25
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. er dybt foruroliget over, at de
indledende landespecifikke henstillinger
til mange medlemsstater som foreslået af
Kommissionen var meget strenge med
hensyn til pensionsreformer, hvor disse
reformer kræver national politisk og
social samhørighed og kun kan blive
vellykkede, hvis de bliver forhandlet med
arbejdsmarkedets parter;
Or. en

Ændringsforslag 26
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3a. bemærker, at den offentlige gælds
andel af BNP i visse lande er i stadig
stigning, og at foranstaltningerne til
fremme af beskæftigelse og vækst må
optrappes i disse medlemsstater;
Or. en

Ændringsforslag 27
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
3b. beklager, at Kommissionens
henstillinger til de medlemsstater, der har
det største finanspolitiske råderum til at
øge deres interne efterspørgsel, er
utilstrækkelige, og at man har fokuseret
på reduktion af bidragene til sociale
ordninger i stedet for en nettoforhøjelse af
lønningerne; opfordrer indtrængende
Kommissionen til at revidere nævnte
henstillinger;
Or. es

Ændringsforslag 28
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
PE516.693v01-00
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4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
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arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse;

Or. pt

Ændringsforslag 29
Danuta Jazłowiecka
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet
samt matche arbejdstagernes færdigheder
med arbejdsmarkedets krav;
Or. en

Ændringsforslag 30
Jutta Steinruck
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Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;
bemærker, at det i en overgangsperiode
kan være nødvendigt, at man i
medlemsstaterne understøtter offentlig
uddannelse og offentlige arbejdspladser
for at forhindre langtidsarbejdsløshed og
gøre det muligt for unge at komme i
arbejde; opfordrer i denne forbindelse
medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet
til at oprette investeringsprogrammer for
udvikling af bæredygtige arbejdspladser,
bemærker, at der med henblik på en
effektiv bekæmpelse af arbejdsløsheden
skal fastsættes bindende mål for de
investeringer, der skal gennemføres i
medlemsstaterne;
Or. de

Ændringsforslag 31
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive, omfattende og
inklusive arbejdsmarkedsforanstaltninger
såsom uddannelse og
beskæftigelsestjenester og til at indføre
yderligere reformer med henblik på at
fremme adgangen til beskæftigelse,
forebygge tidlige tilbagetrækninger fra
arbejdsmarkedet, begrænse
arbejdsomkostningerne og bekæmpe
opdelingen af arbejdsmarkedet;
Or. de

Ændringsforslag 32
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med lav
arbejdsmarkedsdeltagelse til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
kvalitetsbetonet beskæftigelse, gøre det
lettere at forene arbejds- og privatliv,
forebygge tidlige tilbagetrækninger fra
arbejdsmarkedet, flytte beskatningen over
fra arbejds- til miljøbeskatning og derved
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begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;
understreger behovet for at sikre en
vedvarende kvalitet i arbejdet og aktivt
bekæmpe den stigende fattigdom blandt
personer i arbejde;
Or. en

Ændringsforslag 33
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 4
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
begrænse arbejdsomkostningerne og
bekæmpe opdelingen af arbejdsmarkedet;

4. bemærker, at alle medlemsstater har
modtaget henstillinger angående
niveauerne for arbejdsmarkedsdeltagelse;
opfordrer medlemsstater med stor
arbejdsløshed til i samråd med
arbejdsmarkedsparterne at forstærke deres
indsats til fordel for aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger såsom
uddannelse og beskæftigelsestjenester og
til at indføre yderligere reformer med
henblik på at fremme adgangen til
beskæftigelse, forebygge tidlige
tilbagetrækninger fra arbejdsmarkedet,
forbedre konkurrenceevnen og bekæmpe
opdelingen af arbejdsmarkedet;
Or. en

Ændringsforslag 34
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
4a. bemærker, at det er meget vigtigt at

PE516.693v01-00

DA

20/51

AM\944149DA.doc

forhøje pensioner og lønninger, navnlig i
lande med mere skrøbelige økonomier, for
at stimulere det hjemlige marked i disse
lande og for at forbedre arbejdstagerne og
deres familiers levevilkår;
Or. pt

Ændringsforslag 35
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
4a. glæder sig over Kommissionens
landespecifikke henstillinger på området
for miljøbeskatning; fremhæver de
positive budget- og
beskæftigelsesmæssige, sociale og
miljømæssige virkninger af at flytte
beskatningen over fra arbejds- til
miljøbeskatning og at udfase sådanne
subsidier, som anvendes til skade for
miljøet, opfordrer Kommissionen til at
prioritere miljøbeskatning i den
kommende årlige vækstundersøgelse;
Or. en

Ændringsforslag 36
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
4a. beklager, at ingen af de
landespecifikke henstillinger tager stilling
til den udfordring, der ligger i, at
ordningen med skat på arbejde har
konsekvenser for de langsigtede
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investeringer og resultatet heraf i form af
jobskabelse;
Or. en

Ændringsforslag 37
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 4 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
4b. beklager de landespecifikke
henstillinger, der sigter mod
decentralisering af lønfastsættelse og
kollektive overenskomstforhandlinger;
opfordrer Kommissionen til at afstå fra
sådanne anbefalinger i fremtiden;
Or. en

Ændringsforslag 38
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. erindrer, at situationen for arbejdsløse
unge er særlig bekymrende, og at der er
behov for en omgående indsats; slår til lyd
for en europæisk pagt om
ungdomsarbejdsløshed, som sikrer, at de
for længst aftalte foranstaltninger bliver
gennemført, og tilfører bekæmpelsen af
ungdomsarbejdsløsheden nye ressourcer
og foranstaltninger;

5. erindrer, at situationen for arbejdsløse
unge er særlig bekymrende, og at der er
behov for en omgående indsats; slår til lyd
for en europæisk pagt om
ungdomsarbejdsløshed, som bidrager til at
fuldføre og konkretisere de
foranstaltninger, der blev aftalt i vækstog ungdomsbeskæftigelsespagten fra
2012, samt under alle omstændigheder
vedtage nye ressourcer og foranstaltninger;
Or. es
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Ændringsforslag 39
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 5
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

5. erindrer, at situationen for arbejdsløse
unge er særlig bekymrende, og at der er
behov for en omgående indsats; slår til lyd
for en europæisk pagt om
ungdomsarbejdsløshed, som sikrer, at de
for længst aftalte foranstaltninger bliver
gennemført, og tilfører bekæmpelsen af
ungdomsarbejdsløsheden nye ressourcer og
foranstaltninger;

5. erindrer, at situationen for arbejdsløse
unge er særlig bekymrende, og at der er
behov for en omgående indsats; slår til lyd
for en europæisk pagt om
ungdomsarbejdsløshed, som sikrer, at de
for længst aftalte foranstaltninger bliver
gennemført, og tilfører bekæmpelsen af
ungdomsarbejdsløsheden nye ressourcer og
foranstaltninger, hvorved antallet af unge,
som hverken er i beskæftigelse,
uddannelse eller oplæring, reduceres,
såvel som fattigdommen blandt unge, idet
der tages hensyn til det kvalitative aspekt
ved et anstændigt arbejde med fuld
respekt for kerneværdierne ved arbejde;
Or. en

Ændringsforslag 40
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
5a. glæder sig til en fremskyndelse af
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, jf.
EMPL-udvalgets opfordring via dets
ændringsforslag til de landespecifikke
henstillinger;
Or. en

Ændringsforslag 41
Sergio Gutiérrez Prieto
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Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;
glæder sig over, at disse midler kan
anvendes i de to første år af de kommende
finansielle overslag; minder om, at
nævnte beløb imidlertid er utilstrækkeligt,
og at der bør afsættes en første rate til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed;
påpeger, at ILO har beregnet, at der er
brug for et beløb på 21 mia. EUR for at
gennemføre et effektivt program mod
ungdomsarbejdsløshed i EU;
Or. es

Ændringsforslag 42
Jutta Steinruck
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;
opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti, og bemærker, at de
øremærkede 6 mia. EUR til
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som en
del af den næste flerårige finansielle
ramme ikke er tilstrækkelige til at
bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden
effektivt; opfordrer Rådet til på den bedst
mulige måde at understøtte
medlemsstaterne økonomisk ved
gennemførelsen af
ungdomsgarantiordningerne;
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Or. de

Ændringsforslag 43
Danuta Jazłowiecka
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger,
bruge de tilgængelige ressourcer på en
effektiv måde og koncentrere aktiviteterne
om dem, der befinder sig i den
vanskeligste situation;
Or. en

Ændringsforslag 44
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. bemærker, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;
henviser i denne forbindelse til ILO's
undersøgelse med titlen "Euro zone job
crisis: trends and policy responses", der
omtaler behovet for en indsprøjtning på
21 mia. EUR, hvis det skal få reel
indflydelse på ungdomsarbejdsløsheden,
hvilket viser, at de afsatte midler helt klart
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er utilstrækkelige;
Or. pt

Ændringsforslag 45
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;
understreger, at der i henhold til ILO er
behov for 21 mia. EUR til en effektiv
gennemførelse af ungdomsgarantien
alene inden for euroområdet1, hvorimod
ungdomsarbejdsløsheden i Unionen
koster 153 mia. EUR, hvilket svarer til 1,2
% af EU's BNP2; opfordrer derfor
medlemsstaterne til at forstærke deres
indsats i kampen mod
ungdomsarbejdsløsheden;
__________________
1

se: International Labour Organization:
Eurozone Job Crisis. Trends and Policy
Responses. Geneve, 2012.
2

se: Eurofound: NEETs – Young people
not in employment, education or training:
Characteristics, costs and policy responses
in Europe. Kontoret for Den Europæiske
Unions Publikationer, Luxembourg, 2012
Or. de

Ændringsforslag 46
Marije Cornelissen
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Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;
opfordrer Kommissionen og Rådet til at
sikre, at også medlemsstater, som er inde i
proceduren i forbindelse med
uforholdsmæssigt store underskud, har
finanspolitisk råderum til at gøre brug af
disse foranstaltninger, navnlig ved
midlertidigt at undtage medlemsstaternes
medfinansiering af foranstaltningerne til
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed fra
beregningen af det uforholdsmæssigt
store underskud;
Or. en

Ændringsforslag 47
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til at
gennemføre ungdomsgarantiordninger;

6. glæder sig over, at Rådet har vedtaget en
ungdomsgaranti og øremærket 6 mia. EUR
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet som
en del af den næste flerårige finansielle
ramme; opfordrer medlemsstaterne til
hurtigst muligt at gennemføre
ungdomsgarantiordninger;
Or. en
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Ændringsforslag 48
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
6a. understreger behovet for at sikre en
større rimelighed i
beskatningssystemerne, navnlig en mere
progressiv beskatning og en omlægning af
beskatningsgrundlaget fra arbejde til
andre kilder;
Or. en

Ændringsforslag 49
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 7
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde med henblik på at målrette
den mod unge; glæder sig over, at
Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;

7. er skuffet over de resultater, som
indsatsholdene for ungdomsbeskæftigelsen
har opnået i de medlemsstater, der har den
største ungdomsarbejdsløshed efter
omprogrammeringen af finansieringen
under EU's strukturfonde; glæder sig over,
at Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;

Or. es

Ændringsforslag 50
Jutta Steinruck
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Udkast til udtalelse
Punkt 7
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde med henblik på at målrette
den mod unge; glæder sig over, at
Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde med henblik på at målrette
den mod unge; glæder sig over, at
Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;
men bemærker samtidig, at mobiliteten
skal forblive frivillig, og at indsatsen for
at fremskaffe arbejds- og
uddannelsespladser her og nu ikke må
blive begrænset derved;
Or. de

Ændringsforslag 51
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 7
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde med henblik på at målrette
den mod unge; glæder sig over, at
Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde med henblik på at målrette
den mod unge; glæder sig over, at
Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;
opfordrer Kommissionen til at foreslå en
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kvalitetsramme for praktikforløb, som
blandt andet skal omfatte kriterierne for
rimelig betaling, læringsmål og
arbejdsvilkår samt for sikkerheds- og
sundhedsstandarder; opfordrer
Kommissionen, medlemsstaterne og
arbejdsmarkedets parter i Europa til at
gennemføre den europæiske alliance for
lærlingeuddannelser på et mere ambitiøst
niveau;
Or. de

Ændringsforslag 52
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 7
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde med henblik på at målrette
den mod unge; glæder sig over, at
Kommissionen agter at bygge videre på
den europæiske portal for jobmobilitet
(EURES) og forstærke og udvide dens
aktiviteter og især fremme unges mobilitet;

7. opfordrer Kommissionen til at fortsætte
arbejdet med indsatshold for
ungdomsbeskæftigelsen for at bistå de
medlemsstater, der har den største
ungdomsarbejdsløshed, med at
omprogrammere finansiering under EU's
strukturfonde inden for den flerårige
finansielle ramme for 2007-2013 med
henblik på at målrette den mod unge;
glæder sig over, at Kommissionen agter at
bygge videre på den europæiske portal for
jobmobilitet (EURES) og forstærke og
udvide dens aktiviteter og især fremme
unges mobilitet;
Or. en

Ændringsforslag 53
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
7a. mener, at det i lyset af det stigende
antal arbejdstagere, især unge, der
forlader deres oprindelsesland for at tage
til andre EU-lande for at finde et job, er
strengt nødvendigt, at der udvikles
passende foranstaltninger, som sikrer
overførsel af erhvervede sociale
rettigheder, navnlig arbejdsløshedsydelser
og pensioner; mener i denne forbindelse,
at EURES bør spille en mere relevant
rolle i forbindelse med arbejdsformidling
mellem de forskellige medlemsstater;
glæder sig over forbedringen af den
europæiske portal for jobmobilitet;
anmoder om, at der i samarbejde med
medlemsstaterne udarbejdes en specifik
strategi herfor;
Or. es

Ændringsforslag 54
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
7a. glæder sig over, at nogle
landespecifikke henstillinger for første
gang forholder sig til medlemsstaters
særlige situation med hensyn til
fattigdom; fordømmer på det kraftigste, at
ingen landespecifik henstilling forholder
sig specielt til tilfældet med et
arbejdsmarked, som kvinder er udelukket
fra, og hvor der ikke er planer om
foranstaltninger til at inddrage dem;
Or. en
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Ændringsforslag 55
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 7 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
7a. opfordrer medlemsstaterne til at
indføre ordninger med henblik på at sikre
øget adgang til finansiering for SMV'er
med det formål at sætte skub i væksten i
beskæftigelsen;
Or. en

Ændringsforslag 56
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 7 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
7b. understreger behovet for øget
finanspolitisk fleksibilitet for at tilgodese
de særlige behov hos forskellige
medlemsstater;
Or. en

Ændringsforslag 57
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 8
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

8. understreger, at der er brug for en særlig
indsats for at øge kvinders, ældre
arbejdstageres og handicappede
arbejdstageres deltagelse på
arbejdsmarkedet og i den forbindelse sikre,

8. understreger, at der er brug for en særlig
indsats for at øge kvinders, ældre
arbejdstageres og handicappede
arbejdstageres deltagelse på
arbejdsmarkedet og i den forbindelse sikre,
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at der er effektive incitamenter til at vende
tilbage til og blive i arbejde; erindrer, at
kvaliteten af, prisen for og adgangen til
førskoleundervisning og
børnepasningsordninger spiller en
afgørende rolle;

at der er effektive incitamenter til at vende
tilbage til og blive i arbejde; erindrer om, at
kvaliteten af, prisen for og adgangen til
førskoleundervisning,
børnepasningsordninger og ældrepleje
spiller en afgørende rolle;
Or. en

Ændringsforslag 58
Jutta Steinruck
Udkast til udtalelse
Punkt 9
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

9. understreger, at langtidsarbejdsløse bør
støttes gennem aktiveringstiltag såsom
programmer for at overgang fra
overførselsindkomst til arbejde og
passende støtteordninger for tilbagevenden
til arbejdsmarkedet;

9. understreger, at langtidsarbejdsløse bør
støttes gennem aktiveringstiltag såsom
programmer for overgang fra
overførselsindkomst til arbejde og
støtteordninger for tilbagevenden til
arbejdsmarkedet, som er indrettet efter
menneskers behov;
Or. de

Ændringsforslag 59
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 9
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

9. understreger, at langtidsarbejdsløse bør
støttes gennem aktiveringstiltag såsom
programmer for at overgang fra
overførselsindkomst til arbejde og
passende støtteordninger for tilbagevenden
til arbejdsmarkedet;

9. understreger, at langtidsarbejdsløse bør
støttes gennem jobskabelse og integrerede
metoder baseret på aktiv integration,
herunder postitive aktiveringstiltag såsom
personlig vejledning og programmer for
overgang fra overførselsindkomst til
arbejde, passende støtteordninger og
adgang til kvalitetsbetonet service for at
støtte dem i deres tilbagevenden til
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arbejdsmarkedet og i at få adgang til
kvalitetsprægede jobs;
Or. en

Ændringsforslag 60
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
9a. påpeger, at medlemsstaterne bør
iværksætte stringente foranstaltninger,
der forøger arbejdstagernes sikkerhed ved
en gradvis afskaffelse af usikker
beskæftigelse og atypiske kontrakttyper
med det formål at begrænse og reducere
usikre beskæftigelsesformer, idet misbrug
heraf skal være strafbart; understreger, at
det således påhviler medlemsstaterne at
sikre en kombination af sikre og
ordentlige arbejdskontrakter, aktive og
integrerende arbejdsmarkedspolitikker,
livslang læring og effektive sociale
sikringsordninger af høj kvalitet med klart
definerede rettigheder for de arbejdsløse,
så de nyder godt af passende ydelser og
specifikke foranstaltninger, der gør det
muligt for dem at finde beskæftigelse eller
uddannelse af høj kvalitet og i givet fald
opdatere deres færdigheder og
kompetencer;
Or. pt

Ændringsforslag 61
Jutta Steinruck
Udkast til udtalelse
Punkt 10
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

10. erindrer, at det store økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale i
servicesektoren fortsat ikke er udnyttet;
opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt; opfordrer medlemsstaterne til at
fjerne hindringer i detailsektoren og
overdrevne begrænsninger inden for
liberale erhverv og regulerede erhverv;

10. erindrer om, at det store økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale i
servicesektoren fortsat ikke er udnyttet;
opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt; minder om, at lønnormer og
sociale standarder skal overholdes på alle
områder; opfordrer medlemsstaterne til på
alle de områder, som ikke er omfattet af
kollektive aftaler mellem
arbejdsmarkedets parter, at sørge for en
lovbestemt mindsteløn, som er indrettet
efter de fagspecifikke overenskomster;
Or. de

Ændringsforslag 62
Danuta Jazłowiecka
Udkast til udtalelse
Punkt 10
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

10. erindrer, at det store økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale i
servicesektoren fortsat ikke er udnyttet;
opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt; opfordrer medlemsstaterne til at
fjerne hindringer i detailsektoren og
overdrevne begrænsninger inden for
liberale erhverv og regulerede erhverv;

10. erindrer om, at det store økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale i
servicesektoren fortsat ikke er udnyttet;
opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt; opfordrer medlemsstaterne til at
fjerne hindringer i detailsektoren og
overdrevne begrænsninger inden for
liberale erhverv og regulerede erhverv;
opfordrer samtidig til, at man fjerner
barriererne for arbejdskraftens fri
bevægelighed for at forbedre mobiliteten
og optimere udnyttelsen af den
menneskelige kapital i EU;
Or. en
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Ændringsforslag 63
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 10
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

10. erindrer, at det store økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale i
servicesektoren fortsat ikke er udnyttet;
opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt; opfordrer medlemsstaterne til at
fjerne hindringer i detailsektoren og
overdrevne begrænsninger inden for
liberale erhverv og regulerede erhverv;

10. erindrer om vigtigheden af, at de
offentlige tjenesteydelser garanterer de
sociale rettigheder; opfordrer
indtrængende medlemsstaterne til at styrke
dem og ikke føre politikker om
afskedigelse af offentligt ansatte;
understreger, at indførelse af private
tjenesteydelser ikke bør betyde afvikling af
de offentlige tjenesteydelser;
Or. pt

Ændringsforslag 64
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 10
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

10. erindrer, at det store økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale i
servicesektoren fortsat ikke er udnyttet;
opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt; opfordrer medlemsstaterne til at
fjerne hindringer i detailsektoren og
overdrevne begrænsninger inden for
liberale erhverv og regulerede erhverv;

10. erindrer om, at det samlede
økonomiske og beskæftigelsesmæssige
potentiale i servicesektoren fortsat ikke er
udnyttet; opfordrer til, at EU's
tjenesteydelsesdirektiv gennemføres fuldt
og helt med bevarelse af de offentlige
serviceforpligtelser, som skal sikre alle
fuld adgang til kvalitetsbetonede
serviceydelser til en overkommelig pris;
opfordrer medlemsstaterne til specielt at
investere i kvalitetsbetonede
serviceydelser; opfordrer medlemsstaterne
til at fjerne hindringer i detailsektoren og
overdrevne begrænsninger inden for
liberale erhverv og regulerede erhverv;
Or. en
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Ændringsforslag 65
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
10a. fremhæver det jobpotentiale, der
ligger i grøn økonomi, som ifølge
Kommissionens skøn vil kunne skabe 5
mio. jobs pr. 2020 alene i sektorerne for
energieffektivitet og vedvarende energi,
forudsat at der indføres en ambitiøs
klima- og energipolitik; opfordrer
medlemsstaterne til at sikre, at
investeringen i disse sektorer har et
tilstrækkeligt niveau, at den fremtidige
arbejdskraft har de nødvendige
færdigheder, og at jobkvaliteten i de
'grønne jobs' er i orden; opfordrer
Kommissionen til at inddrage
jobskabelsespotentialet i den grønne
økonomi som en nøgleprioritet i den
årlige vækstundersøgelse for 2014;
Or. en

Ændringsforslag 66
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
10a. anmoder Kommissionen om at
udarbejde en grønbog om en
minimumsarbejdsløshedsunderstøttelse
for euroområdet som en automatisk
stabilisator på baggrund af debatten i
plenarforsamlingen om ØMU'ens sociale
dimension og den høring, der blev afholdt
den 9. juli 2013 af Parlamentets EMPL-
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udvalg;
Or. en

Ændringsforslag 67
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 11
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
efteruddannelsessystemers manglende
evne til at efterkomme
markedsefterspørgslen; glæder sig over de
ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med
henblik på at tilpasse færdigheder og
kompetencer til arbejdsmarkedets behov,
navnlig for unges vedkommende;
erindrer, at næsten alle medlemsstater
bliver nødt til at træffe yderligere
foranstaltninger og investeringer på
uddannelsesområdet;

11. erindrer om, at alle medlemsstater bør
gøre en større indsats for at tilpasse deres
uddannelsessystemer til arbejdsmarkedets
behov; beklager, at Kommissionen i sine
henstillinger ikke er kommet med en
kraftig advarsel til de medlemsstater, der
beskærer uddannelsesprogrammerne for
at fastholde deres investeringer på
uddannelsesområdet;

Or. es

Ændringsforslag 68
Jutta Steinruck
Udkast til udtalelse
Punkt 11
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
PE516.693v01-00
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11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
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sektorer samt om visse uddannelses- og
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efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer, at næsten
alle medlemsstater bliver nødt til at træffe
yderligere foranstaltninger og investeringer
på uddannelsesområdet;

efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer om, at
næsten alle medlemsstater bliver nødt til at
træffe yderligere foranstaltninger og
investeringer på uddannelsesområdet; gør
opmærksom på, at sparebestræbelser og
forskrifter med henblik på konsolidering
af budgetterne ikke må hindre
investeringer i uddannelse og stabile
arbejdspladser;
Or. de

Ændringsforslag 69
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 11
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer, at næsten
alle medlemsstater bliver nødt til at træffe
yderligere foranstaltninger og investeringer
på uddannelsesområdet;

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
mener, at uddannelses- og/eller
erhvervsuddannelsesinstitutionerne bør
sikre deres studerende praktikophold som
supplement til læseplanerne, så de får
erfaring inden for deres studieområde og
for at fremme deres læringserfaringer og
forståelse for arbejdslivet, glæder sig over
de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer, at næsten
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alle medlemsstater bliver nødt til at træffe
yderligere foranstaltninger og investeringer
på uddannelsesområdet;
Or. pt

Ændringsforslag 70
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 11
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
efteruddannelsessystemers manglende
evne til at efterkomme
markedsefterspørgslen; glæder sig over de
ændringer af erhvervsuddannelsessystemet,
som flere medlemsstater har gennemført
med henblik på at tilpasse færdigheder og
kompetencer til arbejdsmarkedets behov,
navnlig for unges vedkommende; erindrer,
at næsten alle medlemsstater bliver nødt til
at træffe yderligere foranstaltninger og
investeringer på uddannelsesområdet;

11. glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; fremhæver i denne
forbindelse fordelene ved de tosporede
uddannelsessystemer; erindrer om, at
næsten alle medlemsstater bliver nødt til at
træffe yderligere foranstaltninger og
investeringer på uddannelsesområdet;

Or. de

Ændringsforslag 71
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 11
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
PE516.693v01-00
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udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
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efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer, at næsten
alle medlemsstater bliver nødt til at træffe
yderligere foranstaltninger og investeringer
på uddannelsesområdet;

efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen og
arbejdstagernes behov; glæder sig over de
ændringer af erhvervsuddannelsessystemet,
som flere medlemsstater har gennemført
med henblik på at tilpasse færdigheder og
kompetencer til arbejdsmarkedets og
arbejdstagernes (fremtidige) behov,
navnlig for unges vedkommende; erindrer
om, at næsten alle medlemsstater bliver
nødt til at træffe yderligere foranstaltninger
og investeringer på uddannelsesområdet;
Or. en

Ændringsforslag 72
Marian Harkin
Udkast til udtalelse
Punkt 11
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer, at næsten
alle medlemsstater bliver nødt til at træffe
yderligere foranstaltninger og investeringer
på uddannelsesområdet;

11. erindrer om misforholdet mellem
udbudte og efterspurgte kvalifikationer
samt flaskehalse i mange regioner og
sektorer samt om visse uddannelses- og
efteruddannelsessystemers manglende evne
til at efterkomme markedsefterspørgslen;
glæder sig over de ændringer af
erhvervsuddannelsessystemet, som flere
medlemsstater har gennemført med henblik
på at tilpasse færdigheder og kompetencer
til arbejdsmarkedets behov, navnlig for
unges vedkommende; erindrer om, at
næsten alle medlemsstater bliver nødt til at
træffe yderligere foranstaltninger og
investeringer på uddannelsesområdet samt
inden for oplæring, forskning, innovation
og udvikling;
Or. en
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Ændringsforslag 73
Nadja Hirsch
Udkast til udtalelse
Punkt 11 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
11a. gør opmærksom på, at der ved siden
af en reform på uddannelsesområdet også
er behov for en langsigtet, bæredygtig,
kriteriebaseret indvandringsstrategi for at
imødegå manglen på kvalificeret
arbejdskraft og den demografiske
udvikling;
Or. de

Ændringsforslag 74
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 12
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;
understreger, at de økonomiske og sociale
forringelser har udtømt mulighederne i
forbindelse med de nationale
finanspolitiske stabilisatorer i flere
medlemsstater, mens andre medlemsstater
har et stort spillerum på dette område;
anmoder Kommissionen om snarest at
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fremlægge et forslag til en europæisk
automatisk stabiliseringsfunktion som
foreslået i sit udkast i december 2012;
Or. es

Ændringsforslag 75
Jutta Steinruck
Udkast til udtalelse
Punkt 12
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaternes arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer; påpeger, at
spareforanstaltninger med henblik på
budgetkonsolidering ikke må medføre, at
de nødvendige sociale ydelser ikke
længere må tildeles de berørte personer;
Or. de

Ændringsforslag 76
Danuta Jazłowiecka
Udkast til udtalelse
Punkt 12
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
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medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;

medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt samt
investere i forebyggende foranstaltninger;
Or. en

Ændringsforslag 77
Evelyn Regner
Udkast til udtalelse
Punkt 12
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;

12. bemærker, at krisen og den derpå
følgende stramme finanspolitik har haft en
alvorlig og langvarig indvirkning på
medlemsstaternes arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;
Or. de

Ændringsforslag 78
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 12
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;

12. bemærker, at krisen er blevet forværret
af en procyklisk finanspolitisk
konsolidering og har haft en alvorlig og
langvarig indvirkning på medlemsstaternes
arbejdsløshedsniveauer og deres sociale
forhold, hvilket har ført til en uholdbar
stigning i fattigdom og social udstødelse,
herunder børnefattigdom, hjemløshed,
social ulighed, fattigdom blandt
beskæftigede og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer Kommissionen
og Rådet til at genoverveje tempoet og
tidsplanen for den finanspolitiske
konsolidering og udskyde tidsfristerne
yderligere for korrektionen af de
uforholdsmæssigt store underskud for at
give mulighed for jobskabelse; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;
Or. en

Ændringsforslag 79
Emer Costello
Udkast til udtalelse
Punkt 12
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaterne arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de

12. bemærker, at krisen har haft en alvorlig
og langvarig indvirkning på
medlemsstaternes arbejdsløshedsniveauer
og deres sociale forhold, hvilket har ført til
en uholdbar stigning i fattigdom og social
udstødelse, herunder børnefattigdom,
hjemløshed, fattigdom blandt beskæftigede
og overdreven gældsætning i
husholdningerne; opfordrer
medlemsstaterne til at forbedre deres
sikkerhedsnet og sikre, at de
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velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;

velfærdssystemer, som tager hånd om de
berørte personer, fungerer effektivt;
opfordrer Kommissionen til at tage
hensyn til konsekvenserne af de
økonomiske tilpasningsprogrammer for
fremskridtene hen imod Europa 2020strategiens overordnede mål i
medlemsstater med finansielle
vanskeligheder og til at nå til enighed om
ændringer med det formål at bringe
tilpasningsprogrammerne i tråd med
Europa 2020-målene;
Or. en

Ændringsforslag 80
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 12 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
12a. mener i denne forbindelse, at de
offentlige pensionsordninger for en stor
del afbøder de negative sociale
konsekvenser; beklager, at
Kommissionens henstillinger, navnlig
med hensyn til den lovbestemte
pensionsalder og dens sammenhæng med
den forventede levetid, er sket uden
hensyntagen til Europa-Parlamentets
henstillinger i dets betænkninger om
grønbogen og hvidbogen om pensioner;
Or. es

Ændringsforslag 81
Inês Cristina Zuber
Udkast til udtalelse
Punkt 12 a (nyt)
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
12a. påpeger, at medlemsstaterne for at
komme styrket ud af den økonomiske og
sociale krise og opnå højere vækstrater og
sikre socialsikringsordningerne på lang
sigt bør fremme offentlige tjenesteydelser
af høj kvalitet og udnytte arbejdsstyrkens
potentiale fuldt ud, sikre arbejdstagernes
rettigheder, fremme kollektive
forhandlinger og offentlig og universel
adgang til social sikring;
Or. pt

Ændringsforslag 82
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 13
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

13. glæder sig over, at mange
medlemsstater i år har gjort et stor indsats
for at inddrage de nationale parlamenter,
arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet
i udarbejdelsen af de nationale
reformprogrammer; understreger, at det er
afgørende, at alle aktører inddrages i
udformningen af de nødvendige reformer,
for at de kan give de ønskede resultater.

13. glæder sig over, at mange
medlemsstater i år har gjort et stor indsats
for at inddrage de nationale parlamenter,
arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet
i udarbejdelsen af de nationale
reformprogrammer; opfordrer
Kommissionen til at kræve, at
medlemsstaterne sikrer de nationale
parlamenter og arbejdsmarkedsparters
forudgående deltagelse i udarbejdelsen af
de nationale reformprogrammer og
stabilitets- og konvergensprogrammer.

Or. es

Ændringsforslag 83
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 13
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Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

13. glæder sig over, at mange
medlemsstater i år har gjort et stor indsats
for at inddrage de nationale parlamenter,
arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet
i udarbejdelsen af de nationale
reformprogrammer; understreger, at det er
afgørende, at alle aktører inddrages i
udformningen af de nødvendige reformer,
for at de kan give de ønskede resultater.

13. glæder sig over, at nogle medlemsstater
har gjort en stor indsats for at inddrage de
nationale parlamenter,
arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet
i udarbejdelsen af de nationale
reformprogrammer samt for at indkalde
bidrag fra disse om de landespecifikke
henstillinger, men fremhæver, at der er
behov for en yderligere indsats for at sikre
tilstrækkelig legitimitet og ejerskab;
understreger, at det er afgørende, at alle
aktører inddrages i udformningen af de
ambitiøse nationale reformprogrammer
og landespecifikke henstillinger, som skal
sikre opfyldelsen af Europa 2020-målene,
for at de kan give de ønskede resultater;
opfordrer Kommissionen til at udvikle en
vejledningskodeks for inddragelse af
berørte parter, som overvåges af det
europæiske semester, at yde økonomisk
støtte til systematisk national inddragelse
af berørte parter inden for det europæiske
semester, hvor det kræves, at de berørte
parters bidrag vedlægges det nationale
reformprogram, samt at afholde en årlig
høring i samarbejde med Parlamentet,
hvor de berørte parter inddrages for at
evaluere fremskridtene mod målene og
fremlægge forslag til landespecifikke
henstillinger;
Or. en

Ændringsforslag 84
Emer Costello
Udkast til udtalelse
Punkt 13
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

13. glæder sig over, at mange
medlemsstater i år har gjort et stor indsats
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for at inddrage de nationale parlamenter,
arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet
i udarbejdelsen af de nationale
reformprogrammer; understreger, at det er
afgørende, at alle aktører inddrages i
udformningen af de nødvendige reformer,
for at de kan give de ønskede resultater.

for at inddrage de nationale parlamenter,
arbejdsmarkedsparterne og civilsamfundet
i udarbejdelsen af de nationale
reformprogrammer; gentager sin
opfordring til en forøget demokratisk
legitimitet for det europæiske semester og
understreger, at det er afgørende, at alle
aktører inddrages i udformningen af de
nødvendige reformer, for at de kan give de
ønskede resultater.
Or. en

Ændringsforslag 85
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
13a. opfordrer Kommissionen og Rådet til
at indgå en interinstitutionel aftale med
Parlamentet for at give Parlamentet en
fuldgyldig rolle i udarbejdelsen og
godkendelsen af den årlige
vækstundersøgelse, retningslinjerne for
den økonomiske politik og
beskæftigelsesretningslinjerne;
Or. en

Ændringsforslag 86
Sergio Gutiérrez Prieto
Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
13a. beklager, at Europa-Parlamentets
betænkning om de nationale
reformprogrammer, som Kommisionen
har foreslået, udarbejdes, efter at Rådet
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har vedtaget dem; opfordrer
indtrængende Kommissionen til at
revidere tidsplanen for det europæiske
halvår og sikre processens fulde
demokratiske legitimitet, navnlig fordi de
landespecifikke henstillinger er bindende
for medlemsstaterne efter vedtagelsen af
den såkaldte "six pack".
Or. es
Ændringsforslag 87
Pervenche Berès
Udkast til udtalelse
Punkt 13 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
13a. opfordrer Kommissionen til at
integrere denne udtalelse helt i
udarbejdelsen af den årlige
vækstundersøgelse for 2014;
Or. en

Ændringsforslag 88
Marije Cornelissen
Udkast til udtalelse
Punkt 13 b (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
13b. opfordrer Kommissionen til at
fremlægge forslag til en væsentlig
styrkelse og forbedring af inddragelsen af
arbejdsmarkedets parter på europæisk
niveau i udformningen,
implementeringen og overvågningen af de
politiske retningslinjer i de sociale og
beskæftigelsesrelaterede sager inden for
det europæiske semester;
Or. en
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