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Ändringsförslag 1
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
-1. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att utan dröjsmål anta det
utlovade meddelandet om EMU:s sociala
dimension, och att i detta perspektiv
komplettera resultattavlan över
makroekonomiska obalanser med en
uppsättning sysselsättningsindikatorer
och sociala indikatorer samtidigt som
man antar en särskild resultattavla för
EU:s sociala dimension.
Or. en

Ändringsförslag 2
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar att vissa
medlemsstater har lämnat in rapporter om
hur det går med målen i
Europa 2020-strategin, i vissa fall med
specificering av vilka projekt som är
kopplade till dessa mål. Alla
medlemsstater uppmanas att ta med dessa
rapporter i sina bidrag till den europeiska
planeringsterminen för 2014.

1. Europaparlamentet beklagar att bara
vissa medlemsstater har lämnat in rapporter
om hur det går med målen i
Europa 2020-strategin. Alla medlemsstater
uppmanas att ta med dessa rapporter i sina
bidrag till den europeiska
planeringsterminen för 2014.

Or. es
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Ändringsförslag 3
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar att vissa
medlemsstater har lämnat in rapporter om
hur det går med målen i
Europa 2020-strategin, i vissa fall med
specificering av vilka projekt som är
kopplade till dessa mål. Alla
medlemsstater uppmanas att ta med dessa
rapporter i sina bidrag till den europeiska
planeringsterminen för 2014.

1. Europaparlamentet konstaterar att vissa
medlemsstater har lämnat in rapporter om
hur det går med målen i Europa 2020strategin, i vissa fall med specificering av
vilka projekt som är kopplade till dessa
mål.

Or. pt

Ändringsförslag 4
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar att vissa
medlemsstater har lämnat in rapporter om
hur det går med målen i
Europa 2020-strategin, i vissa fall med
specificering av vilka projekt som är
kopplade till dessa mål. Alla medlemsstater
uppmanas att ta med dessa rapporter i sina
bidrag till den europeiska
planeringsterminen för 2014.

1. Europaparlamentet välkomnar att vissa
medlemsstater har lämnat in rapporter om
hur det går med målen i
Europa 2020-strategin, i vissa fall med
specificering av vilka projekt som är
kopplade till dessa mål. Alla medlemsstater
uppmanas att ta med dessa rapporter i sina
bidrag till den europeiska
planeringsterminen för 2014. Parlamentet
beklagar att kommissionen inte har lagt
fram någon lägesrapport om Europa
2020-strategin. Kommissionen uppmanas
att lägga fram en sådan rapport varje år.
Or. en
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Ändringsförslag 5
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1a. Europaparlamentet påminner om att
parlamentet i sitt betänkande om den
årliga tillväxtstrategin för 2013 efterlyste
en strategi för att göra
åtstramningsprogrammen förenliga med
åtgärderna för stimulans av tillväxt och
sysselsättning. I detta sammanhang anser
parlamentet att de landsspecifika
rekommendationer som kommissionen
har presenterat är otillräckliga för att
man ska kunna uppnå dessa mål, trots att
kommissionen föreslår vissa mindre
ändringar i tidsplanen för den
finanspolitiska konsolideringen.
Parlamentet påpekar att de
rekommendationer som ges till
medlemsstaterna ifråga om strukturella
reformer kan få samma negativa effekter
för tillväxten och sysselsättningen som
den tidigare åtstramningspolitiken.
Or. es

Ändringsförslag 6
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1a. Europaparlamentet konstaterar att de
nyliberala så kallade
åtstramningsåtgärder som har tillämpats,
bland annat som en del av de nationella
reformprogrammen, den ekonomiska
styrningen och den europeiska
planeringsterminen, bidrar till att den
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sociala och ekonomiska krisen fördjupas i
flera länder med bräckligare ekonomier,
vilket gör livet allt svårare för
arbetarklassfamiljer och särskilt för
kvinnor och barn, som är de som i första
hand drabbas av ökad fattigdom,
arbetslöshet samt osäkra och dåligt
betalda arbeten.
Or. pt

Ändringsförslag 7
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1a. Europaparlamentet uttrycker sin oro
över den allmänna bristen på ambition
och framsteg när det gäller målen i
Europa 2020-strategin. Dessa mål bör
utgöra centrum i den europeiska
planeringsterminen, och medlemsstaterna
bör fastställa ambitiösa nationella mål,
utarbeta detaljerade strategier för att nå
dem samt följa utvecklingen på ett synligt
sätt genom de nationella
reformprogrammen, de landsspecifika
rekommendationerna och i den årliga
tillväxtöversikten. Kommissionen
uppmanas att systematiskt ge
medlemsstaterna rekommendationer om
vart och ett av målen i Europa 2020strategin när framstegen uteblir.
Or. en

Ändringsförslag 8
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
PE516.693v01-00
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Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1a. Europaparlamentet är absolut
övertygat om att de landsspecifika
rekommendationerna inom ramen för den
europeiska planeringsterminen kommer
att bli mycket mer relevanta och effektiva
när sociala indikatorer – som bör införas i
förfarandet vid makroekonomiska
obalanser och fungera fristående – och en
resultattavla har införts.
Or. en

Ändringsförslag 9
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1a. Europaparlamentet beklagar att EU
27 för närvarande befinner sig i recession
och att den finanspolitik som förs i
dagsläget inte förmår vända denna
process. Kommissionen uppmanas därför
att omvärdera sin strategi i ljuset av detta
faktum och de oacceptabla nivåerna på
ungdoms- och långtidsarbetslösheten i
många medlemsstater.
Or. en

Ändringsförslag 10
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1b. Europaparlamentet understryker att
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asymmetrierna i kommissionens
rekommendationer har lett till att de
socioekonomiska skillnaderna och
skillnaderna i sysselsättningsnivå mellan
medlemsstaterna har ökat i aldrig tidigare
skådad omfattning. Parlamentet påpekar
att asymmetrierna i rekommendationerna,
trots smärre förbättringar, kvarstår och
att det således finns skäl att tro att dessa
skillnader kommer att öka ännu mer.
Or. es

Ändringsförslag 11
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 1b (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1b. Europaparlamentet uppmanar
enträget kommissionen att övervaka hur
de länder som får ekonomiskt stöd klarar
av att uppfylla de nationella målen i
Europa 2020-strategin samt att i detta
syfte ge anpassade landsspecifika
rekommendationer som tar adekvat
hänsyn till de begränsningar som de
makroekonomiska
anpassningsprogrammen medför.
Or. en

Ändringsförslag 12
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1c. Europaparlamentet beklagar att ett
betydande antal medlemsstater ännu inte
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har lämnat in nationella
sysselsättningsplaner och nationella
ungdomssysselsättningsplaner, trots att
parlamentet vid upprepade tillfällen har
efterlyst att samtliga medlemsstater ska
lämna in sådana planer.
Or. es

Ändringsförslag 13
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 1c (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1c. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och rådet att fortsätta att
förbättra indikatorerna för att övervaka
Europa 2020-strategins sociala
dimension, miljödimension och
innovationsdimension inom ramen för
den europeiska planeringsterminen.
Parlamentet efterlyser utveckling av
kvantitativa och kvalitativa metoder för att
förbättra tillförlitligheten i
bedömningarna av den generella sociala
situationen och miljösituationen, som för
närvarande inte återspeglas helt och
hållet i den jämförbara EU-statistiken.
Or. en

Ändringsförslag 14
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 1d (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
1d. Europaparlamentet anser att
kommissionens erkännande av att man
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måste sänka skatten på arbete och i stället
främja andra inkomstkällor, såsom
miljöskatter, är ett positivt steg.
Parlamentet uppmanar dock
kommissionen att beakta att det krävs
större beskattning av kapital för att på ett
mer rättvist sätt underlätta den
finanspolitiska konsolideringen.
Or. es

Ändringsförslag 15
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
ytterligare på tillväxt- och
sysselsättningspolitiken, och särskilt på att
bekämpa ungdomsarbetslösheten.

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, och att dessa bör vara
inriktade på en kombination av
åtstramningsprogram och åtgärder för att
stimulera tillväxten, bekämpa
arbetslösheten – särskilt bland ungdomar
– och upprätthålla de produktiva
investeringarna i t.ex. utbildning och
innovation. Parlamentet beklagar att
kommissionen i sitt utkast till
rekommendationer inte har tagit med det
stora flertalet av de rekommendationer
som utarbetas av Europaparlamentet.
Parlamentet är oroat över att de sociala
och ekonomiska skillnaderna ökar mellan
medlemsstaterna.
Or. es

Ändringsförslag 16
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 2
PE516.693v01-00
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Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
ytterligare på tillväxt- och
sysselsättningspolitiken, och särskilt på att
bekämpa ungdomsarbetslösheten.

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
på tillväxt- och sysselsättningspolitiken,
och särskilt på att bekämpa
ungdomsarbetslösheten och på att skapa
arbetstillfällen som är långsiktiga, trygga,
omfattas av socialförsäkringar och där
lönerna är tillräckliga.
Or. de

Ändringsförslag 17
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
ytterligare på tillväxt- och
sysselsättningspolitiken, och särskilt på att
bekämpa ungdomsarbetslösheten.

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
ytterligare på samtliga prioriteringar i
Europa 2020-strategin.

Or. en

Ändringsförslag 18
Marian Harkin
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Förslag till yttrande
Punkt 2
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
ytterligare på tillväxt- och
sysselsättningspolitiken, och särskilt på att
bekämpa ungdomsarbetslösheten.

2. Europaparlamentet inser att de
landsspecifika rekommendationerna är
särskilt viktiga i år, eftersom
medlemsstaterna bestämmer sina
investeringsprioriteringar för
sammanhållningspolitiken inom nästa
fleråriga budgetram. I detta sammanhang
vill parlamentet att EU:s anslag fokuseras
ytterligare på tillväxt- och
sysselsättningspolitiken, och särskilt på att
bekämpa ungdomsarbetslösheten och
långtidsarbetslösheten.
Or. en

Ändringsförslag 19
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
2a. Europaparlamentet är oroat över den
allt vanligare uppfattningen att migration
skulle kunna lösa problemet med
ungdomsarbetslösheten. Trots att den fria
rörligheten för arbetstagare är en av
hörnstenarna i fördraget skulle en sådan
lösning på den rådande krisen medföra
risk för hjärnflykt, skapa nya obalanser
mellan yrkesaktiva och ej yrkesaktiva och
slutligen bidra till den redan pågående
polariseringen inom EU, särskilt inom
euroområdet.
Or. en
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Ändringsförslag 20
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar att
åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga
arbetsmarknadsreformer som syftar till att
göra arbetsmarknaden smidigare genom att
införa mer intern och extern flexibilitet,
minska segmenteringen och underlätta
bytet av anställning.

3. Europaparlamentet välkomnar att
åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga
arbetsmarknadsreformer som syftar till att
göra arbetsmarknaden smidigare genom att
införa mer intern och extern flexibilitet,
minska segmenteringen och underlätta
bytet av anställning. Parlamentet beklagar
att bara ett fåtal av dessa reformer har
genomförts i tillräckligt samförstånd
mellan samhällets aktörer. Parlamentet
uppmanar kommissionen att i sina
landsspecifika rekommendationer
garantera att det trots den flexibilitet som
krävs på arbetsmarknaden upprätthålls
höga sociala trygghetsnivåer av det slag
som är kännetecknande för den
europeiska sociala modellen.
Or. es

Ändringsförslag 21
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar att
åtskilliga medlemsstater har antagit
viktiga arbetsmarknadsreformer som syftar
till att göra arbetsmarknaden smidigare
genom att införa mer intern och extern
flexibilitet, minska segmenteringen och
underlätta bytet av anställning.

3. Europaparlamentet uppmuntrar
medlemsstaterna att anta
arbetsmarknadsreformer som lägger stor
vikt vid främjande av säkra anställningar
med åtföljande rättigheter, bättre social
trygghet och social integration, utbyggnad
av befintliga arbetstagarrättigheter och
sociala rättigheter och införande av nya
rättigheter samt främjande av
arbetsmiljön, bättre hantering av sociala
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risker och möjligheter att förena arbete
och familjeliv.
Or. pt

Ändringsförslag 22
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar att
åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga
arbetsmarknadsreformer som syftar till att
göra arbetsmarknaden smidigare genom
att införa mer intern och extern flexibilitet,
minska segmenteringen och underlätta
bytet av anställning.

3. Europaparlamentet konstaterar att
åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga
arbetsmarknadsreformer som har inneburit
ökad intern och extern flexibilitet.
Kommissionen uppmanas att se till att de
arbetsmarknadsreformer som ingår i dess
politiska riktlinjer bl.a. är inriktade på att
minska segmenteringen, underlätta bytet av
anställning, förbättra inkluderingen av
utsatta grupper på arbetsmarknaden,
minska fattigdom trots arbete, främja
jämställdheten, stärka rättigheterna för
arbetstagare med kontrakt som avviker
från standard samt erbjuda bättre socialt
skydd för egenföretagare.
Or. en

Ändringsförslag 23
Ismail Ertug
Förslag till yttrande
Punkt 3
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

3. Europaparlamentet välkomnar att
åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga
arbetsmarknadsreformer som syftar till att
göra arbetsmarknaden smidigare genom att
införa mer intern och extern flexibilitet,

3. Europaparlamentet välkomnar att
åtskilliga medlemsstater har antagit viktiga
arbetsmarknadsreformer som syftar till att
göra arbetsmarknaden smidigare genom att
införa mer intern och extern flexibilitet,
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minska segmenteringen och underlätta
bytet av anställning.

minska segmenteringen och underlätta
bytet av anställning. Parlamentet
understryker hur viktigt det är att i
samband med dessa reformer i de
enskilda medlemsstaterna införa en
minimilön som är anpassad till
ekonomins styrka, så att otrygga och
ovärdiga anställningsförhållanden kan
undvikas.
Or. de

Ändringsförslag 24
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
3a. Europaparlamentet bekymrar sig för
att strävan efter större konkurrenskraft i
EU uteslutande sker genom
lönesänkningar och inte genom en ökning
av de europeiska ekonomiernas
produktivitet. Parlamentet uppmanar
kommissionen att se till att de nödvändiga
investeringarna i innovation och
utbildning ska kunna uteslutas ur
beräkningen av underskottet, i syfte att
garantera bättre produktivitet i hela EU.
Or. es

Ändringsförslag 25
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
3a. Europaparlamentet noterar med stor
oro att kommissionens ursprungliga
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landsspecifika rekommendationer till
många medlemsstater innehöll många
föreskrifter avseende pensionsreformer,
trots att sådana reformer kräver nationell
politisk och social sammanhållning och
bara kan bli framgångsrika om de
framförhandlas tillsammans med
arbetsmarknadens parter.
Or. en

Ändringsförslag 26
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
3a. Europaparlamentet noterar att
förhållandet mellan skulder och BNP i
vissa länder fortfarande ökar och att
åtgärderna för att främja sysselsättning
och tillväxt måste intensifieras i dessa
medlemsstater.
Or. en

Ändringsförslag 27
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
3b. Europaparlamentet beklagar att
kommissionens rekommendationer till de
medlemsstater som har störst
finanspolitiskt manöverutrymme för att
öka sin inhemska efterfrågan är
otillräckliga och har varit inriktade på en
sänkning av de sociala avgifterna i stället
för på en höjning av nettolönerna.
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Parlamentet uppmanar med kraft
kommissionen att se över dessa
rekommendationer.
Or. es

Ändringsförslag 28
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar.

Or. pt

Ändringsförslag 29
Danuta Jazłowiecka
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
AM\944149SV.doc

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
17/51
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arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.

arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna, bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden samt
anpassa arbetstagarnas färdigheter till
arbetsmarknadens efterfrågan.
Or. en

Ändringsförslag 30
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.
Parlamentet konstaterar att det i ett
övergångsskede kommer att vara
nödvändigt att staten främjar utbildningar
och arbetstillfällen i medlemsstaterna för
att förhindra långtidsarbetslöshet och
göra det möjligt för unga att få en första
anställning. Parlamentet uppmanar
medlemsstaterna, kommissionen och
rådet att i detta sammanhang presentera
investeringsprogram för utveckling av
stabila arbetstillfällen, och konstaterar att
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man måste fastställa bindande mål för
vilka investeringar som medlemsstaterna
måste genomföra om man varaktigt ska
kunna få bukt med arbetslösheten.
Or. de

Ändringsförslag 31
Evelyn Regner
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva,
allomfattande och inkluderande
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.
Or. de

Ändringsförslag 32
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
AM\944149SV.doc

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
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medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.

medlemsstater där sysselsättningsgraden
är låg uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar av
hög kvalitet, underlätta samordningen av
arbets- och privatliv, förhindra alltför
tidigt utträde från arbetsmarknaden, skifta
skattebördan från arbete till miljö och
därmed minska arbetskraftskostnaderna
samt bekämpa segmentering av
arbetsmarknaden. Parlamentet
understryker att man måste se till att
upprätthålla arbete av hög kvalitet och
aktivt bekämpa fattigdom trots arbete,
vilket breder ut sig allt mer.
Or. en

Ändringsförslag 33
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 4
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, minska
arbetskraftskostnaderna samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.

4. Europaparlamentet noterar att alla
medlemsstater har fått rekommendationer
avseende sysselsättningsgraden. De
medlemsstater där det råder hög
arbetslöshet uppmanas att i samråd med
arbetsmarknadens parter lansera fler aktiva
arbetsmarknadsåtgärder, t.ex.
utbildningsinstitut och arbetsförmedlingar,
samt genomföra fler reformer för att
underlätta tillgången till anställningar,
förhindra alltför tidigt utträde från
arbetsmarknaden, förbättra
konkurrenskraften samt bekämpa en
segmentering av arbetsmarknaden.
Or. en
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Ändringsförslag 34
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
4a. Europaparlamentet konstaterar att det
är mycket viktigt, i synnerhet i länder med
svagare ekonomier, att pensioner och
löner ökar och förstärks, i syfte att
stimulera den inhemska marknaden i
dessa länder och förbättra
levnadsförhållandena för arbetstagarna
och deras familjer.
Or. pt

Ändringsförslag 35
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
4a. Europaparlamentet välkomnar
kommissionens landsspecifika
rekommendationer avseende
miljöbeskattning. Parlamentet
understryker de positiva effekterna för
budgeten, sysselsättningen, det sociala
området samt miljön av att skifta
beskattningen från arbete till miljö och
fasa ut bidrag som är negativa för miljön,
och uppmanar kommissionen att
prioritera miljöbeskattning i den
kommande årliga tillväxtöversikten.
Or. en
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Ändringsförslag 36
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
4a. Europaparlamentet beklagar att inga
landsspecifika rekommendationer tar upp
de effekter som beskattningen av arbete
får för långsiktiga investeringar och
denna beskattningsmodells effekter för
skapandet av arbetstillfällen.
Or. en

Ändringsförslag 37
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
4b. Europaparlamentet beklagar de
landsspecifika rekommendationer som
syftar till att decentralisera
lönebildningen och de kollektiva
löneförhandlingarna. Kommissionen
uppmanas avstå från sådana
rekommendationer i framtiden.
Or. en

Ändringsförslag 38
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att de
PE516.693v01-00
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unga arbetslösas situation är särskilt
oroande och att det krävs snabba åtgärder.
Parlamentet efterlyser en europeisk pakt
för sysselsättning av unga, som leder till
att de åtgärder som redan länge har varit
beslutade verkligen genomförs och som
innebär nya medel och åtgärder för att
bekämpa ungdomsarbetslösheten.

unga arbetslösas situation är särskilt
oroande och att det krävs snabba åtgärder.
Parlamentet efterlyser en europeisk pakt
för sysselsättning av unga, som ska
användas för att komplettera och
genomföra de åtgärder som man kom
överens om i tillväxt- och
sysselsättningspakten från juni 2012, och
att man under alla omständigheter ska
skaffa fram nya medel och vidta nya
åtgärder.
Or. es

Ändringsförslag 39
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 5
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att de
unga arbetslösas situation är särskilt
oroande och att det krävs snabba åtgärder.
Parlamentet efterlyser en europeisk pakt
för sysselsättning av unga, som leder till att
de åtgärder som redan länge har varit
beslutade verkligen genomförs och som
innebär nya medel och åtgärder för att
bekämpa ungdomsarbetslösheten.

5. Europaparlamentet påminner om att de
unga arbetslösas situation är särskilt
oroande och att det krävs snabba åtgärder.
Parlamentet efterlyser en europeisk pakt
för sysselsättning av unga, som leder till att
de åtgärder som redan länge har varit
beslutade verkligen genomförs och som
innebär nya medel och åtgärder för att
bekämpa ungdomsarbetslösheten, som
minskar antalet unga som varken arbetar
eller följer en utbildning samt fattigdom
bland unga, och därvid beaktar de
kvalitativa aspekterna av anständigt
arbete och helt och fullt respekterar
grundläggande arbetsnormer.
Or. en

Ändringsförslag 40
Pervenche Berès
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Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
5a. Europaparlamentet ser fram mot
tidigareläggningen av
sysselsättningsinitiativet för unga, i
enlighet med EMPL-utskottets
uppmaning via dess ändringsförslag till
de landsspecifika rekommendationerna.
Or. en

Ändringsförslag 41
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram. Parlamentet
välkomnar att dessa medel kan användas
under de två första åren av den
kommande budgetramen. Parlamentet
påminner om att detta belopp dock är
otillräckligt och att det bör utgöra ett
första delbelopp för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten. Parlamentet
betonar att ILO anser att det för att
genomföra ett effektivt program för att
bekämpa ungdomsarbetslösheten i EU
krävs 21 miljarder euro.
Or. es
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Ändringsförslag 42
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och
konstaterar att de 6 miljarder EUR som
har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram inte räcker
för att varaktigt få bukt med
ungdomsarbetslösheten. Rådet uppmanas
att på bästa vis stödja medlemsstaterna
finansiellt vid genomförandet av
ungdomsgarantin.
Or. de

Ändringsförslag 43
Danuta Jazłowiecka
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram och använda de
tillgängliga resurserna på ett effektiv sätt
och koncentrera insatserna på de mest
utsatta.
Or. en
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Ändringsförslag 44
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.

6. Europaparlamentet konstaterar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram. Parlamentet
hänvisar i detta sammanhang till ILO:s
studie ”Euro Zone job crisis: trends and
policy responses”, i vilken det anges att
det krävs en injektion på 21 miljarder
euro för att man verkligen ska kunna
påverka ungdomsarbetslöshetsnivån,
vilket bekräftar att de budgeterade
anslagen är långt ifrån tillräckliga.
Or. pt

Ändringsförslag 45
Evelyn Regner
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.
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6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram. Parlamentet
framhåller att det enligt ILO krävs
21 miljarder EUR bara inom euroområdet
för att kunna genomföra
ungdomsgarantin på ett effektivt sätt1,
samtidigt som de årliga kostnaderna för
26/51
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ungdomsarbetslösheten i unionen uppgår
till 153 miljarder EUR, vilket motsvarar
1,2 procent av EU:s BNP2.
Medlemsstaterna uppmanas därför att
anstränga sig ytterligare för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten.
__________________
1

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

se ”Eurofound: Unga människor som
varken arbetar eller studerar: utmärkande
drag, kostnader och politiska åtgärder i
Europa”. Europeiska unionens
publikationsbyrå, Luxemburg 2012.
Or. de

Ändringsförslag 46
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.
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6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram. Kommissionen
och rådet uppmanas att se till att även de
medlemsstater som är föremål för
förfarandet vid alltför stora underskott
har tillräckligt finanspolitiskt utrymme
för att utnyttja dessa åtgärder, särskilt
genom att vid beräkningen av det alltför
stora underskottet inte ta med
medlemsstaternas medfinansierade
åtgärder för att bekämpa
ungdomsarbetslösheten.
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Or. en

Ändringsförslag 47
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att införa
ungdomsgarantiprogram.

6. Europaparlamentet välkomnar att rådet
har antagit ungdomsgarantin och att
6 miljarder EUR har öronmärkts för
sysselsättningsinitiativet för unga som en
del i nästa fleråriga budgetram.
Medlemsstaterna uppmanas att snarast
införa ungdomsgarantiprogram.
Or. en

Ändringsförslag 48
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
6a. Europaparlamentet betonar hur
viktigt det är att garantera större rättvisa
inom skattesystemen, särskilt mer
progressiva skattesystem, samt skifta
skattebasen från arbete till andra källor.
Or. en

Ändringsförslag 49
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande

Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel så att
de inriktas på unga personer. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet.

7. Europaparlamentet är besviket över de
resultat som har uppnåtts av
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning i de medlemsstater som har
de högsta ungdomsarbetslöshetsnivåerna
efter omplaneringen av EU:s
strukturfondsmedel. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet.

Or. es

Ändringsförslag 50
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel så att
de inriktas på unga personer. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet.

7. Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel så att
de inriktas på unga personer. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet. Rörligheten
måste dock vara frivillig, och ovanstående
får inte leda till att ansträngningarna att
få fram arbetstillfällen och
utbildningsplatser på bostadsorten
minskar.
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Or. de

Ändringsförslag 51
Evelyn Regner
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel så att
de inriktas på unga personer. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet.

7. Europaparlamentet uppmuntrar
kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel så att
de inriktas på unga personer. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet. Parlamentet
uppmanar kommissionen att föreslå en
kvalitetsram för praktikplatser, som bland
annat innehåller kriterier för rimlig
ersättning, utbildningsmål, arbetsvillkor
samt säkerhets- och hälsostandarder.
Kommissionen, medlemsstaterna och de
europeiska arbetsmarknadsparterna
uppmanas att genomföra alliansen för
lärlingsutbildning på ett ambitiöst sätt.
Or. de

Ändringsförslag 52
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 7
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

7. Europaparlamentet uppmuntrar
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kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel så att
de inriktas på unga personer. Parlamentet
välkomnar kommissionens avsikt att bygga
på Eures, det europeiska nätverket för
arbetsförmedlingar, genom att intensifiera
och bredda dess verksamhet och särskilt
främja ungdomars rörlighet.

kommissionen att fortsätta arbetet med
insatsgrupperna för ungdomars
sysselsättning för att hjälpa
medlemsstaterna med de högsta
ungdomsarbetslöshetsnivåerna att
omplanera EU:s strukturfondsmedel inom
den fleråriga budgetramen för 2007–2013
så att de inriktas på unga personer.
Parlamentet välkomnar kommissionens
avsikt att bygga på Eures, det europeiska
nätverket för arbetsförmedlingar, genom att
intensifiera och bredda dess verksamhet
och särskilt främja ungdomars rörlighet.
Or. en

Ändringsförslag 53
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
7a. Europaparlamentet anser att det med
tanke på att det sker en ökning av antalet
arbetstagare, särskilt unga arbetstagare,
som lämnar sina hemländer för att söka
sig till andra länder i EU i hopp om att
hitta ett arbete, är viktigt att snabbt
utforma lämpliga åtgärder som
garanterar att förvärvade sociala
rättigheter kan överflyttas, i synnerhet
arbetslöshetsunderstöd och pensioner.
Parlamentet anser att Eures i detta läge
borde spela en mer framträdande roll i
förmedlingen av arbeten mellan
medlemsstaterna, välkomnar den
förbättring som har skett av den
europeiska portalen för rörlighet i
arbetslivet (Eures) och uppmanar denna
att tillsammans med medlemsstaterna
utarbeta en särskild strategi för detta
ändamål.
Or. es
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Ändringsförslag 54
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
7a. Europaparlamentet välkomnar att
vissa landsspecifika rekommendationer
för första gången tar upp den särskilda
situationen för medlemsstater med
fattigdom. Parlamentet är starkt kritiskt
till att inga landsspecifika
rekommendationer tar upp fallet med
arbetsmarknader från vilka kvinnor är
utestängda och där inga åtgärder
planeras för att inkludera dem.
Or. en

Ändringsförslag 55
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
7a. Europaparlamentet uppmanar
medlemsstaterna att införa program för
att garantera små och medelstora företag
bättre tillgång till finansiering, med syftet
att få fart på sysselsättningen.
Or. en

Ändringsförslag 56
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 7b (ny)
PE516.693v01-00
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Förslag till yttrande

Ändringsförslag
7b. Europaparlamentet betonar att det
krävs större finanspolitisk flexibilitet för
att möta de specifika behoven i olika
medlemsstater.
Or. en

Ändringsförslag 57
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 8
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

8. Europaparlamentet betonar att det
behövs åtgärder för att öka
sysselsättningsgraden för kvinnor, äldre
arbetstagare och arbetstagare med
funktionsnedsättningar genom att se till att
det finns effektiva incitament för att
återvända till och stanna kvar i arbete.
Parlamentet påminner om att kvalitet,
rimliga priser och tillgänglighet i samband
med tjänster för undervisning och vård av
små barn spelar en avgörande roll.

8. Europaparlamentet betonar att det
behövs åtgärder för att öka
sysselsättningsgraden för kvinnor, äldre
arbetstagare och arbetstagare med
funktionsnedsättningar genom att se till att
det finns effektiva incitament för att
återvända till och stanna kvar i arbete.
Parlamentet påminner om att kvalitet,
rimliga priser och tillgänglighet i samband
med tjänster för undervisning och vård av
små barn samt äldrevård spelar en
avgörande roll.
Or. en

Ändringsförslag 58
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att de
långtidsarbetslösa bör stödjas genom
aktivitetsincitament, såsom program ”från
AM\944149SV.doc
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långtidsarbetslösa bör stödjas genom
aktivitetsincitament, såsom program ”från
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bidrag till arbete” och adekvata
belöningssystem i samband med
återknytandet av kontakterna med
arbetsmarknaden.

bidrag till arbete” och behovsanpassade
välfärdssystem i samband med
återknytandet av kontakterna med
arbetsmarknaden.
Or. de

Ändringsförslag 59
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 9
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att de
långtidsarbetslösa bör stödjas genom
aktivitetsincitament, såsom program ”från
bidrag till arbete” och adekvata
belöningssystem i samband med
återknytandet av kontakterna med
arbetsmarknaden.

9. Europaparlamentet betonar att de
långtidsarbetslösa bör stödjas genom
skapandet av arbetstillfällen och
integrerade satsningar för aktiv
inkludering, inklusive positiva
aktivitetsincitament, såsom personlig
vägledning och program ”från bidrag till
arbete”, adekvata välfärdssystem och
tillgång till kvalitativa tjänster som kan
hjälpa dem att återknyta kontakterna med
arbetsmarknaden och att få tillträde till
jobb av god kvalitet.
Or. en

Ändringsförslag 60
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
9a. Europaparlamentet understryker att
medlemsstaterna måste vidta kraftfulla
åtgärder för att öka
anställningstryggheten genom ett stegvist
avskaffande av osäkra
anställningsförhållanden och
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okonventionella avtalsvillkor, i syfte att
begränsa och minska osäkra
anställningsformer samt beivra otillåten
tillämpning av sådana
anställningsformer. Parlamentet betonar
att medlemsstaterna därför måste införa
en kombination av trygga och tillförlitliga
anställningsavtal, en aktiv och
integrerande arbetsmarknadspolitik,
livslångt lärande, effektiva sociala
trygghetssystem av hög kvalitet åtföljda av
tydliga rättigheter för arbetslösa, så att de
som står utan arbete garanteras lämpliga
förmåner och skräddarsydda åtgärder så
att de hittar arbete eller utbildning av god
kvalitet och vid behov kan förbättra sina
färdigheter och sin kompetens.
Or. pt

Ändringsförslag 61
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 10
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att
den stora ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet
uppmanar till fullständigt och korrekt
genomförande av EU:s tjänstedirektiv.
Medlemsstaterna uppmanas att avlägsna
hinder inom detaljhandelssektorn och
överdrivna restriktioner för de fria yrkena
och reglerade yrkeskategorier.

10. Europaparlamentet påminner om att
den stora ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet
uppmanar till fullständigt och korrekt
genomförande av EU:s tjänstedirektiv.
Parlamentet framhåller samtidigt att löneoch socialstandarderna måste
upprätthållas inom alla områden.
Medlemsstaterna uppmanas att för alla
områden som inte omfattas av
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens
parter införa lagstadgad minimilön som
baserar sig på de kollektivavtal som är
normala för sektorerna i fråga.
Or. de
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Ändringsförslag 62
Danuta Jazłowiecka
Förslag till yttrande
Punkt 10
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att
den stora ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet
uppmanar till fullständigt och korrekt
genomförande av EU:s tjänstedirektiv.
Medlemsstaterna uppmanas att avlägsna
hinder inom detaljhandelssektorn och
överdrivna restriktioner för de fria yrkena
och reglerade yrkeskategorier.

10. Europaparlamentet påminner om att
den stora ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet
uppmanar till fullständigt och korrekt
genomförande av EU:s tjänstedirektiv.
Medlemsstaterna uppmanas att avlägsna
hinder inom detaljhandelssektorn och
överdrivna restriktioner för de fria yrkena
och reglerade yrkeskategorier. Samtidigt
bör hindren för arbetstagarnas fria
rörlighet avlägsnas, så att rörligheten kan
öka och EU:s humankapital utnyttjas
optimalt.
Or. en

Ändringsförslag 63
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 10
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att
den stora ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd.
Parlamentet uppmanar till fullständigt
och korrekt genomförande av EU:s
tjänstedirektiv. Medlemsstaterna uppmanas
att avlägsna hinder inom
detaljhandelssektorn och överdrivna
restriktioner för de fria yrkena och
reglerade yrkeskategorier.

10. Europaparlamentet påminner om att
den offentliga förvaltningen är en viktig
garant för de sociala rättigheterna.
Medlemsstaterna uppmanas att stärka
denna förvaltning i stället för att bedriva
en politik som går ut på att säga upp
statliga tjänstemän. Parlamentet
understryker att användningen av privata
tjänster inte får ske på bekostnad av en
avveckling av den offentliga
förvaltningen.
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Or. pt

Ändringsförslag 64
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 10
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att
den stora ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet
uppmanar till fullständigt och korrekt
genomförande av EU:s tjänstedirektiv.
Medlemsstaterna uppmanas att avlägsna
hinder inom detaljhandelssektorn och
överdrivna restriktioner för de fria yrkena
och reglerade yrkeskategorier.

10. Europaparlamentet påminner om att
den fulla ekonomiska potentialen hos
servicesektorn och dess potential för
arbetstillfällen inte är uttömd. Parlamentet
uppmanar till fullständigt och korrekt
genomförande av EU:s tjänstedirektiv
samtidigt som man slår vakt om
åtagandena i samband med offentliga
tjänster som kan garantera generell
tillgång till kvalitativa tjänster till rimlig
kostnad för alla. Medlemsstaterna bör
särskilt investera i sociala tjänster av god
kvalitet. Medlemsstaterna uppmanas att
avlägsna hinder inom detaljhandelssektorn
och överdrivna restriktioner för de fria
yrkena och reglerade yrkeskategorier.
Or. en

Ändringsförslag 65
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
10a. Europaparlamentet framhäver den
gröna ekonomins potential att skapa
arbetsstillfällen, vilken enligt
kommissionen skulle kunna skapa 5
miljoner arbetstillfällen senast 2020 bara
inom sektorerna för effektiv
energianvändning och förnybar energi,
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under förutsättning att man börjar föra
en ambitiös klimat- och energipolitik.
Medlemsstaterna uppmanas att se till att
investeringsnivåerna inom dessa sektorer
är tillräckliga och att redan nu planera
för de färdigheter som arbetstagarna
behöver i framtiden och garantera att de
”gröna” jobben blir kvalitetsjobb.
Kommissionen uppmanas att ta med
exploateringen av den gröna ekonomins
potential att skapa arbetsstillfällen som en
nyckelprioritering i den årliga
tillväxtöversikten för 2014.
Or. en

Ändringsförslag 66
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
10a. Europaparlamentet ber
kommissionen att utarbeta en grönbok om
en miniminivå för arbetslöshetsersättning
inom euroområdet, som en automatisk
stabilisator, efter debatten i kammaren om
EMU:s sociala dimension och den
utfrågning som Europaparlamentets
utskott för sysselsättning och sociala
frågor organiserade den 9 juli 2013.
Or. en

Ändringsförslag 67
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 11
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Förslag till yttrande

Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på
arbetskraft som råder inom många
regioner och sektorer, och den oförmåga
som vissa utbildningssystem har visat när
det gäller att ta hänsyn till efterfrågan på
marknaden. Parlamentet välkomnar de
reformer av undervisningssystemen som
många medlemsstater har genomfört för
att anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare
åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn.

11. Europaparlamentet påminner om att
samtliga medlemsstater måste anstränga
sig mera för att anpassa sina
utbildningssystem till arbetsmarknadens
behov. Parlamentet beklagar att
kommissionen i sina rekommendationer
inte har riktat en uppmaning till de
medlemsstater som håller på att göra
nedskärningar i sina utbildningsprogram
om att de måste fortsätta att investera i
utbildningssektorn.

Or. es

Ändringsförslag 68
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 11
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare
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åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn.

åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn. Parlamentet
framhåller att besparingsansträngningar
och krav på budgetkonsolidering inte får
inskränka investeringar i utbildning och i
säkra och trygga arbetstillfällen.
Or. de

Ändringsförslag 69
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 11
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare
åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn.

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet anser att utbildningsinstituten
måste se till att som komplement till
läroplanen erbjuda praktikperioder för
sina studenter så att de får möjlighet att
skaffa sig erfarenheter inom sitt
studieområde och därmed göra det lättare
för dem att tillgodogöra sig kunskaper
och öka deras förståelse för praxis i
arbetslivet. Nästan alla medlemsstater
behöver vidta ytterligare åtgärder och
investera mera i utbildningssektorn.
Or. pt

Ändringsförslag 70
Evelyn Regner
Förslag till yttrande
Punkt 11
PE516.693v01-00
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Förslag till yttrande

Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på
arbetskraft som råder inom många
regioner och sektorer, och den oförmåga
som vissa utbildningssystem har visat när
det gäller att ta hänsyn till efterfrågan på
marknaden. Parlamentet välkomnar de
reformer av undervisningssystemen som
många medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare
åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn.

11. Europaparlamentet välkomnar de
reformer av undervisningssystemen som
många medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Parlamentet betonar i
detta sammanhang fördelarna med ett
utbildningssystem där utbildning varvas
med praktik. Nästan alla medlemsstater
behöver vidta ytterligare åtgärder och
investera mera i utbildningssektorn.

Or. de

Ändringsförslag 71
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 11
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden
och arbetstagarnas behov. Parlamentet
välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens och (framtida)
arbetstagares behov, särskilt när det gäller
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åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn.

ungdomar. Nästan alla medlemsstater
behöver vidta ytterligare åtgärder och
investera mera i utbildningssektorn.
Or. en

Ändringsförslag 72
Marian Harkin
Förslag till yttrande
Punkt 11
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare
åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn.

11. Europaparlamentet påminner om den
bristande överensstämmelsen mellan
erbjudna kvalifikationer och erbjudna
anställningar samt den brist på arbetskraft
som råder inom många regioner och
sektorer, och den oförmåga som vissa
utbildningssystem har visat när det gäller
att ta hänsyn till efterfrågan på marknaden.
Parlamentet välkomnar de reformer av
undervisningssystemen som många
medlemsstater har genomfört för att
anpassa kunskaper och kompetens till
arbetsmarknadens behov, särskilt när det
gäller ungdomar. Nästan alla
medlemsstater behöver vidta ytterligare
åtgärder och investera mera i
utbildningssektorn, forskning, innovation
och utveckling.
Or. en

Ändringsförslag 73
Nadja Hirsch
Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
11a. Europaparlamentet framhåller att
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man förutom en reform av
utbildningssektorn också behöver en
långfristig, hållbar och kriteriebaserad
invandringsstrategi för att motverka
bristen på utbildade personer och den
demografiska utvecklingen.
Or. de

Ändringsförslag 74
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 12
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.
Parlamentet betonar att det försämrade
ekonomiska och sociala läget har lett till
att de nationella stabilisatorerna i många
medlemsstater helt har uttömts samtidigt
som andra medlemsstater har stora
marginaler på detta område. Parlamentet
uppmanar kommissionen att snarast
möjligt lägga fram ett förslag till
europeisk automatisk stabilisator, i
enlighet med vad den skissade i sin plan i
december 2012.
Or. es
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Ändringsförslag 75
Jutta Steinruck
Förslag till yttrande
Punkt 12
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade verkligen fungerar.
Sparåtgärder och budgetkonsolidering får
inte leda till att de drabbade inte längre
kan få nödvändigt stöd.
Or. de

Ändringsförslag 76
Danuta Jazłowiecka
Förslag till yttrande
Punkt 12
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt samt
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att investera i förebyggande åtgärder.
Or. en

Ändringsförslag 77
Evelyn Regner
Förslag till yttrande
Punkt 12
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.

12. Europaparlamentet noterar att krisen
och den därmed sammanhängande
åtstramningspolitiken har haft allvarliga
och ihållande effekter för
arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.
Or. de

Ändringsförslag 78
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 12
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas

12. Europaparlamentet noterar att krisen,
som har förvärrats av procyklisk
konsolideringspolitik, har haft allvarliga
och ihållande effekter för
arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, sociala

AM\944149SV.doc

45/51

PE516.693v01-00

SV

medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.

klyftor, fattigdom trots arbete samt
ohållbara skuldnivåer i hushållen. I detta
sammanhang uppmanas kommissionen
och rådet att åter överväga tempot i och
tidpunkten för den finanspolitiska
konsolideringen och att ytterligare
förlänga tidsfristerna för korrigeringen av
de alltför stora underskotten, så att det
kan skapas nya arbetstillfällen.
Medlemsstaterna uppmanas att förstärka
skyddsnäten och se till att de
välfärdssystem som vänder sig till de
drabbade fungerar effektivt.
Or. en

Ändringsförslag 79
Emer Costello
Förslag till yttrande
Punkt 12
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.

12. Europaparlamentet noterar att krisen
har haft allvarliga och ihållande effekter
för arbetslöshetsnivåerna och den sociala
situationen i medlemsstaterna, vilket har
lett till en ohållbar ökning av fattigdom och
social utestängning, inklusive
barnfattigdom, bostadslöshet, fattigdom
trots arbete samt ohållbara skuldnivåer i
hushållen. I detta sammanhang uppmanas
medlemsstaterna att förstärka skyddsnäten
och se till att de välfärdssystem som vänder
sig till de drabbade fungerar effektivt.
Kommissionen uppmanas enträget att ta
hänsyn till hur de ekonomiska
anpassningsprogrammen påverkar arbetet
med att uppfylla Europa 2020-strategins
huvudmål i de medlemsstater som har
ekonomiska problem, och att acceptera
modifieringar som syftar till att få
anpassningsprogrammen att
överensstämma med målen i Europa
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2020-strategin.
Or. en

Ändringsförslag 80
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
12a. Europaparlamentet anser att de
offentliga pensionssystemen i detta
sammanhang tar en stor del av stötarna
från de negativa sociala effekterna.
Parlamentet beklagar att kommissionens
rekommendationer, särskilt de som rör
den lagstadgade pensionsåldern och
kopplingen mellan denna och förväntad
livslängd, har utformats utan hänsyn till
de rekommendationer som
Europaparlamentet har gjort i sina
betänkanden om grönboken och vitboken
om pensioner.
Or. es

Ändringsförslag 81
Inês Cristina Zuber
Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
12a. Europaparlamentet framhåller att
medlemsstaterna, för att gå stärkta ur den
ekonomiska och sociala krisen, uppnå
högre tillväxtnivåer och säkra
välfärdssystemen på lång sikt, måste
främja en bra offentlig förvaltning och till
fullo utnyttja dess arbetsstyrkas potential
för att garantera arbetstagarnas
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rättigheter och främja kollektivavtal och
ett offentligt och allmänt tillgängligt
socialt trygghetssystem.
Or. pt
Ändringsförslag 82
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 13
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar att
många medlemsstater har gjort stora
ansträngningar för att involvera de
nationella parlamenten, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället i utarbetandet av
sina nationella reformprogram. För att de
nödvändiga reformerna ska få effekt och
var framgångsrika är det avgörande att
alla intressenter engagerar sig i arbetet
med att ta fram dem.

13. Europaparlamentet välkomnar att
många medlemsstater har gjort stora
ansträngningar för att involvera de
nationella parlamenten, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället i utarbetandet av
sina nationella reformprogram.
Parlamentet uppmanar kommissionen att
kräva att medlemsstaterna säkerställer att
de nationella parlamenten och samhällets
aktörer deltar i utformningen av de
nationella reformprogrammen samt
stabilitets- och konvergensprogrammen.
Or. es

Ändringsförslag 83
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 13
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar att
många medlemsstater detta år har gjort
stora ansträngningar för att involvera de
nationella parlamenten, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället i utarbetandet av
sina nationella reformprogram. För att de
nödvändiga reformerna ska få effekt och
vara framgångsrika är det avgörande att
alla intressenter engagerar sig i arbetet med

13. Europaparlamentet välkomnar att vissa
medlemsstater detta år har gjort stora
ansträngningar för att involvera de
nationella parlamenten, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället i utarbetandet av
sina nationella reformprogram och
uppmanat dem att lämna bidra till de
landsspecifika rekommendationerna, men
understryker att man måste göra mera för
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att ta fram dem.

att garantera tillräcklig legitimitet och
ansvarstagande. För att ambitiösa
nationella reformprogram och
landsspecifika rekommendationer som
kan garantera att Europa 2020-strategins
mål uppnås ska få effekt och vara
framgångsrika är det avgörande att alla
intressenter engagerar sig i arbetet med att
ta fram dem. Kommissionen uppmanas att
utveckla vägledande föreskrifter för
intressenters engagemang, som ska
övervakas via den europeiska
planeringsterminen, stödja finansiering
av nationella intressenters systematiska
engagemang i den europeiska
planeringsterminen, kräva att de
nationella reformprogrammen innehåller
en bilaga med intressenternas bidrag samt
att tillsammans med Europaparlamentet
anordna en årlig utfrågning med
intressenterna för att utvärdera
utvecklingen mot uppfyllandet av målen
och lämna förslag till de landsspecifika
rekommendationerna.
Or. en

Ändringsförslag 84
Emer Costello
Förslag till yttrande
Punkt 13
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

13. Europaparlamentet välkomnar att
många medlemsstater har gjort stora
ansträngningar för att involvera de
nationella parlamenten, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället i utarbetandet av
sina nationella reformprogram. För att de
nödvändiga reformerna ska få effekt och
var framgångsrika är det avgörande att alla
intressenter engagerar sig i arbetet med att
ta fram dem.
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13. Europaparlamentet välkomnar att
många medlemsstater har gjort stora
ansträngningar för att involvera de
nationella parlamenten, arbetsmarknadens
parter och civilsamhället i utarbetandet av
sina nationella reformprogram.
Parlamentet uppmanar på nytt till
förbättring av den europeiska
planeringsterminens demokratiska
legitimitet, och understryker att för att de
nödvändiga reformerna ska få effekt och
49/51
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var framgångsrika är det avgörande att alla
intressenter engagerar sig i arbetet med att
ta fram dem.
Or. en

Ändringsförslag 85
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
13a. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen och rådet att ingå ett
interinstitutionellt avtal med parlamentet
för att ge parlamentet en fullvärdig roll
vid utarbetandet och godkännandet av
den årliga tillväxtöversikten och av
riktlinjerna för den ekonomiska politiken
och sysselsättningen.
Or. en

Ändringsförslag 86
Sergio Gutiérrez Prieto
Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
13a. Europaparlamentet beklagar att dess
betänkande om de nationella
reformplaner som föreslagits av
kommissionen utarbetades först efter att
Europeiska rådet hade godkänt dem.
Parlamentet uppmanar kommissionen att
se över tidsplanen för den europeiska
planeringsterminen för att garantera att
processen uppfyller alla krav på
demokratisk legitimitet, särskilt med tanke
på att de landsspecifika

PE516.693v01-00

SV

50/51

AM\944149SV.doc

rekommendationerna blir bindande för
medlemsstaterna efter det att paketet med
sex lagstiftningsakter om ekonomisk
styrning godkänts.
Or. es
Ändringsförslag 87
Pervenche Berès
Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
13a. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att ta med detta yttrande i
sin helhet vid utarbetandet av den årliga
tillväxtöversikten för 2014.
Or. en

Ändringsförslag 88
Marije Cornelissen
Förslag till yttrande
Punkt 13b (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
13b. Europaparlamentet uppmanar
kommissionen att lägga fram ett förslag
som väsentligen förstärker och förbättrar
arbetsmarknadsparternas engagemang på
EU-nivå i utarbetandet, genomförandet
och övervakningen av de politiska
riktlinjerna avseende sociala frågor och
arbetsmarknadsfrågor inom den
europeiska planeringsterminen.
Or. en
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