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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af det retsgrundlag, der er valgt i udkastet til retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker: Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020
(KOM(2010)0193 – C7-0000/2010 – 2010/0115(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0193),

– der henviser til artikel 148, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0000/2010),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra … (A7-0000/2010),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. gentager sin mangeårige opfordring til Kommissionen og Rådet om, at Europa-
Parlamentet sikres den nødvendige tid, og under alle omstændigheder mindst fem 
måneder, til at udøve sin rådgivende funktion i henhold til artikel 148, stk. 2, i traktaten 
om Den Europæiske Unions funktionsmåde i forbindelse med revideringen af 
retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 



PE441.223v01-00 6/26 PR\815638DA.doc

DA

forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse og sikrer 
samordning mellem medlemsstaternes 
sociale politikker. Det foreskrives i artikel 
9 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tager hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen og vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Fem overordnede mål, der 
er nævnt i de relevante retningslinjer, 
udgør de fælles målsætninger, der skal 
være retningsgivende for medlemsstaternes 
og EU's indsats. Medlemsstaterne bør 
anstrenge sig for at opfylde de nationale 
mål og fjerne de flaskehalse, der hæmmer 
væksten.

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien[8], for at sætte EU i stand til at 
komme stærkere ud af krisen og vende 
økonomien mod intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst. Fem overordnede mål, der 
er nævnt i de relevante retningslinjer, 
udgør de fælles målsætninger, der skal 
være retningsgivende for medlemsstaternes 
og EU's indsats. Medlemsstaterne bør 
anstrenge sig for at opfylde de nationale 
mål og fjerne de flaskehalse, der hæmmer 
beskæftigelsesfremmende vækst.

Or. en
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Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør 
gennemføres og samordnes inden for
rammerne af stabilitets- og vækstpagten.

(8) Som led i en samlet exitstrategi bør 
medlemsstaterne gennemføre ambitiøse 
reformer for at sikre makroøkonomisk 
stabilitet og holdbare offentlige finanser, 
forbedre konkurrenceevnen og nedbringe 
makroøkonomiske ubalancer og styrke 
arbejdsmarkedets effektivitet. Afviklingen 
de finanspolitiske incitamenter bør, når 
genopretningen er sikker, gennemføres og 
samordnes inden for rammerne af 
stabilitets- og vækstpagten.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Europa 2020 bør være en strategi, 
der har til formål at komme ud af den 
økonomiske krise, forhindre et nyt socialt 
og økonomisk sammenbrud og styrke 
vores økonomier på mellemlang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 

(10) Medlemsstaterne bør også gennem 
deres reformprogrammer sikre "bæredygtig 



PE441.223v01-00 8/26 PR\815638DA.doc

DA

vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af grønne job og modernisere deres 
industrigrundlag.

vækst". Bæredygtig vækst indebærer en 
ressourceeffektiv, bæredygtig og 
konkurrencedygtig økonomi, en rimelig 
fordeling af udgifter og goder og 
udnyttelse af EU's førende rolle i kapløbet 
om at udvikle nye processer og 
teknologier, herunder grønne teknologier. 
Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige reformer for at nedbringe 
drivhusgasemissioner og sikre en effektiv 
ressourceudnyttelse. De bør også forbedre 
erhvervslivets rammer, stimulere skabelse 
af bæredygtige kulstoffattige job og 
modernisere deres industrigrundlag.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
at foregribe og håndtere forandringer og 
dermed deltage aktivt i samfundet og 
økonomien. Medlemsstaternes reformer 
bør derfor sikre adgang og muligheder for 
alle i hele livscyklussen og på den måde 
nedbringe fattigdom og social udelukkelse 
ved at fjerne hindringer for 
arbejdsmarkedsdeltagelse, navnlig for 
kvinder, ældre arbejdstagere, unge, 
handikappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner. 
Kernen i medlemsstaternes 
reformprogrammer bør derfor være at sikre 
effektive arbejdsmarkeder ved at investere 
i vellykkede overgange, udvikle de 
nødvendige færdigheder, øge jobkvaliteten 
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og bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

og ligestillingen mellem mænd og kvinder 
og bekæmpe segmentering, 
forskelsbehandling, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse og aktiv inklusion for at 
reducere fattigdom.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) I forbindelse med målet om 
"inklusiv vækst" bør medlemsstaterne på 
Kommissionens initiativ fastsætte en 
passende lovgivningsmæssig ramme for 
de nye arbejdsformer og samtidig sørge 
for, at der sikres såvel fleksible 
beskæftigelsesformer som tilstrækkelig 
social sikkerhed for arbejdstagerne.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Europa 2020-strategien skal baseres 
på en række integrerede politikker, som 
medlemsstaterne bør gennemføre fuldt ud
og i samme tempo for at opnå positive 
afsmittende virkninger af samordnede 
strukturreformer.

(13) Europa 2020-strategien skal baseres 
på en række integrerede politikker, som 
medlemsstaterne bør gennemføre fuldt ud 
og i samme tempo for at opnå positive 
afsmittende virkninger af samordnede 
strukturreformer. Det bør sikres, at der er 
sammenhæng mellem de foranstaltninger, 
som medlemsstaterne træffer på det 
økonomiske, beskæftigelsesmæssige og 
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sociale område.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør tage hensyn til 
Europa 2020-strategien, og navnlig dens 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
aspekter, når de planlægger og 
gennemfører EU-støtte, herunder fra Den 
Europæiske Socialfond, Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling og 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2a
Medlemsstaterne sikrer i forbindelse med 
udformningen og gennemførelsen af 
deres nationale reformprogrammer, der 
tager hensyn til retningslinjerne i bilaget, 
en effektiv forvaltning af 
beskæftigelsespolitikker og sociale 
politikker. Aktører, herunder på regionalt 
og lokalt niveau, parlamentariske organer 
og arbejdsmarkedets parter inddrages 
nøje i hele processen med udformningen 
og gennemførelsen af disse programmer.
EU's overordnede mål, som er fastsat i 
bilaget, suppleres af passende delmål og 
indikatorer, herunder output- og 
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resultatindikatorer, samt af nationale mål, 
indikatorer og resultattavler. 
Medlemsstaterne tager hensyn til disse 
mål og indikatorer samt retningslinjerne 
og alle landespecifikke henstillinger, som 
Rådet retter til medlemsstaterne.
Medlemsstaterne overvåger nøje de 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
konsekvenser af reformer, der 
gennemførers under respektive nationale 
reformprogrammer.
Når medlemsstaterne rapporterer om 
anvendelsen af retningslinjerne i bilaget, 
følger de den struktur, der vedtages på 
EU-plan, og medtager de samme 
elementer med henblik på at sikre 
klarhed, gennemsigtighed og 
sammenlignelighed mellem 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere 
strukturel arbejdsløshed

Retningslinje 7: Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen til 75 % af 
arbejdsstyrken

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter deres 
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nationale mål med henblik på at øge 
beskæftigelsesfrekvensen til 75 % for 
kvinder og mænd senest i 2020, bl.a. ved 
øget deltagelse af unge, ældre 
arbejdstagere og handikappede og bedre 
integration af lovlige indvandrere. 
Endvidere fastsætter medlemsstaterne 
deres nationale mål således, at andelen af 
kvinder og mænd mellem 20 og 64 år, der 
er under uddannelse eller i beskæftigelse, 
øges til 90 %.

Or. de

(Det sidste afsnit af Retningslinje 7 i Kommissionens tekst flyttes i ændret form op foran det 
første afsnit i Parlamentets ændringsforslag.)

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal integrere de 
flexicurityprincipper, som Det 
Europæiske Råd har godkendt, i deres 
arbejdsmarkedspolitikker og anvende dem 
og udnytte støtte fra Den Europæiske 
Socialfond til at øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og bekæmpe 
segmentering og inaktivitet, ulighed 
mellem kønnene, samtidig med at den 
strukturelle arbejdsløshed nedbringes. 
Foranstaltninger til fremme af fleksibilitet 
og sikkerhed skal være både 
afbalancerede og gensidigt forstærkende. 
Medlemsstaterne skal derfor indføre en 
kombination af fleksible og troværdige, 
aktive arbejdsmarkedspolitikker, effektiv 
livslang læring, politikker til fremme af 
arbejdstagernes mobilitet og 
hensigtsmæssige sociale sikringssystemer 
i forbindelse med arbejdsskift ledsaget af 
klare rettigheder og forpligtelser for 
arbejdsløse til aktivt at søge arbejde. 

For at nå dette nål forpligter 
medlemsstaterne til at fremme væksten og 
dermed skabe nye arbejdspladser samt til 
at øge økonomiens innovationspotentiale, 
navnlig for små og mellemstore 
virksomheder (SMV) og lette industrien 
for administrative og ikke-toldmæssige 
hindringer. For at lette kvinders og unges 
adgang til arbejdsmarkedet må der skabes 
forudsætninger for tilstrækkelige 
børnepasningsmuligheder, således at 
hvert enkelt barn i førskolealderen kan 
sikres pasningsgaranti uden for familien, 
og alle unge mennesker i tæt samarbejde 
med arbejdsmarkedets parter efter endt 
skoleuddannelse kan få stillet en 
arbejdsplads, en uddannelsesplads eller 
en plads på en videreuddannelse til 
rådighed inden for seks måneder.
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Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme den sociale 
dialog og takle segmenteringen af 
arbejdsmarkedet gennem foranstaltninger 
for midlertidig og usikker beskæftigelse, 
underbeskæftigelse og sort arbejde. 
Mobilitet skal belønnes. Jobkvalitet og 
beskæftigelsesvilkår skal takles ved at 
bekæmpe lave lønninger og sikre den 
nødvendige sociale sikkerhed, også for 
arbejdstagere med tidsbegrænsede 
kontrakter og selvstændige. 
Arbejdsformidlingstjenesterne skal styrkes 
og være åbne for alle, herunder for unge 
og for arbejdstagere, der trues af 
arbejdsløshed, med individualiserede 
tjenester, der tager sigte på de personer, 
der befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet. 

Medlemsstaterne skal øge 
beskæftigelsesfrekvensen gennem 
aktiveringsforanstaltninger, navnlig for 
de lavt uddannede, gennem 
rådgivningstilbud, uddannelse og 
videreuddannelse tilpasset 
arbejdsmarkedets behov og gennem 
subventionerede arbejdspladser til 
handikappede og andre sårbare grupper. 
Medlemsstaterne skal endvidere øge 
lovlige indvandreres 
beskæftigelsesegnethed gennem egnede 
programmer. Det er desuden nødvendigt 
med innovative programmer, der 
reintegrerer handikappede på 
arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne skal 
også fjerne hindringer for nyuddannedes 
adgang til arbejdsmarkedet, støtte 
jobskabelse, fremme social innovation og 
forbedre arbejdsformidlingernes kvalitet. 
Navnlig skal arbejdstidsreglerne udformes 
mere fleksibelt, så de giver mulighed for 
en arbejdsrytme, der er tilpasset behovet 
for balance mellem arbejde og privatliv, 
samt mere fleksibilitet til at forlade 
arbejdsmarkedet i den tredje alder. 
Flexicuritystrategier, der skal give større 
fleksibilitet med henblik på at kunne 
reagere mere effektivt på 
produktionscyklusser, må sikres bedre 
gennem en aktiv arbejdsmarkedspolitik og 
tilpassede socialsystemer, så skiftet til en 
ny arbejdsplads ikke medfører 
uforholdsmæssige finansielle 
belastninger. Dette skal suppleres af en 
entydig forpligtelse til aktivt at støtte 
jobsøgningen. Nye former for 



PE441.223v01-00 14/26 PR\815638DA.doc

DA

arbejdstilrettelæggelse som f.eks. atypisk 
midlertidigt arbejde, deltid og 
hjemmearbejde anvendes stadig oftere på 
arbejdsmarkedet, uden at disse former er 
reguleret ved lov. De må ikke medføre, at 
de pågældende personers sociale 
sikkerhed forringes.

Or. de

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at øge konkurrenceevnen og 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for de 
lavt uddannede, og i overensstemmelse 
med retningslinje 2 for den økonomiske 
politik, skal medlemsstaterne revurdere 
skatte- og overførselssystemerne og den 
offentlige sektors mulighed for at give den 
nødvendige støtte. Medlemsstaterne skal 
øge beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremme aktiv aldring, 
ligestilling mellem kønnene og ligeløn og 
integration på arbejdsmarkedet af unge, 
handikappede, lovlige indvandrere og 
andre sårbare grupper. Politikker, der 
sikrer balance mellem arbejde og privatliv 
med økonomisk overkommelige 
pasningsordninger og nye former for 
arbejdsorganisation, skal indrettes på at 
øge beskæftigelsesfrekvensen, navnlig 
blandt unge, ældre arbejdstagere og 
kvinder, bl.a. for at fastholde højt 
uddannede kvinder på det videnskabelige 
og tekniske område. Medlemsstaterne skal 
også fjerne hindringer for nyuddannedes 
adgang til arbejdsmarkedet, støtte 
selvstændige erhvervsdrivende og 
jobskabelse, bl.a. inden for grøn 
beskæftigelse og på plejeområdet – og 
fremme social innovation.

I denne forbindelse bør midlerne fra Den 
Europæiske Socialfond i fuldt omfang 
anvendes til at øge 
beskæftigelsesegnetheden gennem 
foranstaltninger til udvikling af 
personlige kvalifikationer og opfyldelse af 
kvalitetskrav inden for 
fremtidsorienterede erhverv. For at 
fremme arbejdstagernes mobilitet er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne forbedrer 
villigheden til mobilitet gennem 
incitamenter.
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Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
sigte mod at bringe 
beskæftigelsesfrekvensen op på 75 % for 
kvinder og mænd mellem 20 og 64 år, 
bl.a. ved øget deltagelse af unge 
mennesker, ældre arbejdstagere og 
lavtuddannede arbejdstagere og bedre 
integration af lovlige indvandrere.

udgår

Or. de

(Det sidste afsnit af Retningslinje 7 i Kommissionens tekst flyttes op foran det første afsnit i 
Parlamentets ændringsforslag)

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8: Udvikle en kvalificeret 
arbejdsstyrke, der modsvarer 
arbejdsmarkedets behov, fremme 
jobkvalitet og livslang læring

Retningslinje 8: Forbedring af 
uddannelsessystemernes mulighed for at 
tilpasse sig de ændrede krav til et 
kvalitetspræget arbejde

Or. de
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Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale mål med henblik på at 
nedbringe skolefrafaldet til 10 % senest i 
2020 og samtidig øge den andel af 
befolkningen mellem 30-34 år, der 
afslutter en videregående uddannelse, til 
mindst 40 %.

Or. de

(Det sidste afsnit af Retningslinje 9 i Kommissionens tekst flyttes i ændret form op foran det 
første afsnit af retningslinje 8 i Parlamentets ændringsforslag)

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme 
produktivitet og beskæftigelsesegnethed 
gennem et passende udbud af viden og 
færdigheder, der er tilpasset den 
nuværende og kommende efterspørgsel på 
arbejdsmarkedet. En grunduddannelse af 
kvalitet og en attraktiv videreuddannelse 
skal suppleres med effektive incitamenter 
til livslang læring, initiativer, der giver 
nye chancer, muligheder for alle voksne til 
at forbedre deres kvalifikationer og 
målrettede indvandrings- og 
integrationspolitikker. Medlemsstaterne 
skal udvikle systemer, der anerkender 
erhvervede kompetencer, fjerne 
hindringer for arbejdstagernes 
beskæftigelsesmæssige og geografiske 
mobilitet, fremme erhvervelse af 
tværfaglige kompetencer og kreativitet og 
navnlig fokusere deres indsats på at støtte 

Tilvejebringelsen af en grunduddannelse 
af kvalitet og en attraktiv 
videreuddannelse, der opfylder industriens 
krav, er af højeste prioritet for 
medlemsstaterne og danner grundlaget 
for de integrerede retningslinjer for 
Europa 2020. Dette skal suppleres med 
uddannelsestilbud, der giver nye chancer, 
og effektive incitamenter til livslang 
læring, hvorved arbejdsmarkedets parter 
opfordres til at stille de nødvendige 
tidsmæssige ressourcer til rådighed og til 
at støtte tilbuddene om videreuddannelse.
Navnlig forpligter medlemsstaterne sig til 
at nedbringe skolefrafaldet til under 10 % 
og til at supplere indvandrings- og 
integrationspolitikken gennem tilbud om 
sprogundervisning og samfundslære.
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lavtuddannede arbejdstagere og øge ældre 
arbejdstageres beskæftigelsesegnethed, 
samtidig med at højt uddannede 
arbejdstageres, herunder forskeres, 
uddannelse, kompetencer og erfaring 
styrkes.

Or. de

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og erhvervslivet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 
forbedre uddannelses- og 
erhvervsvejledningen kombineret med 
systematisk information om nye 
jobmuligheder, fremme iværksætteri og 
være opmærksomme på fremtidige 
kvalifikationsbehov. Investeringer i
udviklingen af menneskelige ressourcer, 
opkvalificering og deltagelse i livslange 
læringsordninger skal fremmes gennem 
fælles finansielle bidrag fra det offentlige,
privatpersoner og arbejdsgivere. For at 
støtte unge mennesker og navnlig unge, 
der er arbejdsløse eller under uddannelse, 
skal medlemsstaterne i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter indføre 
ordninger, der hjælper nyuddannede med 
at finde deres første arbejde eller 
videreuddannelse, herunder 
lærlingeuddannelser, og hurtigt griber 
ind, når unge mennesker bliver 
arbejdsløse. En regelmæssig overvågning 
af politikkerne til opkvalificering og 
opmærksomhed om fremtidige behov skal 
bidrage til at identificere områder, der 
kan forbedres, og øge 
uddannelsessystemernes muligheder for 
at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov. 

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
skal medlemsstaterne forbedre adgangen til 
faglig uddannelse, forbedre uddannelses-
og erhvervsvejledningen kombineret med 
systematisk information om nye 
jobmuligheder, fremme iværksætteri og 
være opmærksomme på fremtidige 
kvalitetsbehov. Udviklingen af 
menneskelige ressourcer, opkvalificering 
og videreuddannelse skal finansieres 
gennem fælles finansielle bidrag fra 
privatpersoner, arbejdsgivere og det 
offentlige. Adgang til faglig og almen 
uddannelse af høj kvalitet og 
genindslusning af personer, der har 
forladt skolen for tidligt, i 
uddannelsessystemet, skal til enhver tid 
være muligt for alle. Medlemsstaterne 
skal foretage investeringerne i 
uddannelsessystemet således, at målet om 
at øge arbejdsstyrkens uddannelsesniveau 
bliver opfyldt. Derved skal reformerne, 
navnlig hvad angår 
beskæftigelsesegnethed, tage sigte på at 
erhverve de nøglekompetencer, som er 
nødvendige for enhver beskæftiget i en 
videnbaseret økonomi, gennem 
videreuddannelse eller IKT-færdigheder. 
Der skal tages skridt for at sikre, at 
læringsmobilitet bliver almindelig for 
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For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

unge mennesker og lærere. 
Medlemsstaterne skal gøre de almene og 
faglige uddannelsessystemer mere åbne 
og relevante, navnlig ved at anvende 
nationale kvalifikationsrammer, der giver 
fleksible læringsforløb, og udvikle 
partnerskaber mellem 
institutioner for almen og faglig 
uddannelse for at sikre, at andelen af 
afsluttede almene uddannelser og faglige 
uddannelser på højt niveau øges 
væsentligt.

Or. de

(Det sidste afsnit af Retningslinje 9 i Kommissionens tekst flyttes i ændret form til og skrives 
sammen med andet afsnit af retningslinje 8 i Parlamentets ændringsforslag)

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En regelmæssig overvågning af 
politikkerne til opkvalificering og 
opmærksomhed på fremtidige behov skal 
bidrage til at identificere områder, der 
kan forbedres, og øge 
uddannelsessystemernes muligheder for 
at tilpasse sig arbejdsmarkedets behov.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 8a: Reform og styrkelse af 
samhørighedspolitikken til støtte for 
beskæftigelsen
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Medlemsstaterne forpligter sig til at 
organisere, supplere, koordinere og 
justere deres nationale mål på internt 
plan og mellem hinanden, således at 
ubalancerne i den økonomiske udvikling 
mellem regionerne mindskes.
Medlemsstaterne er bevidst om, at 
samhørighedspolitikken udgør et effektivt 
instrument, der støtter, men ikke er 
underlagt retningslinjerne, idet den tager 
højde for regionale særpræg og hjælper 
regioner med at overvinde deres sociale 
og økonomiske vanskeligheder samt 
reducerer forskelle. En integreret tilgang, 
forvaltning på flere niveauer og 
partnerskabsprincipper bør udgøre 
kernen i forvaltningen og være 
grundlaget for strategien, mens især det 
regionale og lokale niveau skal spille en 
afgørende rolle med hensyn til at nå ud til 
de utallige økonomiske og sociale aktører, 
der bor og producerer i Unionen, navnlig 
små og mellemstore virksomheder. 
Samhørighedspolitik er derfor ikke blot en 
kilde til stabile finansielle bevillinger, 
men også et stærkt instrument for den 
økonomiske udvikling og således et 
beskæftigelsesinstrument for alle EU's 
regioner.

Medlemsstaterne bør investere mere i 
transport, energi, telekommunikation og 
it-infrastruktur og gøre fuldt brug af EU's
strukturfonde, hvis regler og procedurer 
bør harmoniseres, så midlerne lettere når 
ud til modtagerne, og potentielle 
støttemodtagere tilskyndes til at deltage i 
programmer, som samfinansieres af 
Unionen. For at opnå dette bør 
medlemsstaterne skabe synergier mellem 
deres samhørighedspolitikker og andre 
eksisterende sektorpolitikker i 
overensstemmelse med en integreret 
tilgang, eftersom samhørighed ikke er en 
omkostning, men giver styrke, drager 
nytte af uudnyttet potentiale, mindsker 
strukturelle forskelle mellem lande og 
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regioner, øger væksten og forbedrer 
konkurrenceevnen for Unionens regioner 
i en globaliseret verden, opvejer 
konsekvenserne af den globale 
økonomiske krise og skaber social kapital 
i Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – titel og stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 9: Sikre effektive 
uddannelsessystemer på alle niveauer og 
øge den andel af befolkningen, der har 
afsluttet en videregående eller tilsvarende 
uddannelse.

udgår

For at give alle adgang til faglig og almen 
uddannelse af kvalitet og forbedre de 
uddannelsesmæssige resultater skal 
medlemsstaterne investere effektivt i 
faglige og almene uddannelsessystemer, 
bl.a. ved at øge arbejdsstyrkens 
uddannelsesniveau, så den får mulighed 
for at tilpasse sig de hurtige forandringer 
på moderne arbejdsmarkeder. 
Foranstaltningerne skal dække alle 
sektorer (fra uddannelse af små børn til 
højere uddannelse, faglig uddannelse 
samt voksenuddannelse) også under 
inddragelse af læring i uformelle 
sammenhænge. Reformerne skal tage 
sigte på at erhverve de nøglekompetencer, 
som er nødvendige for enhver borger i en 
videnbaseret økonomi, navnlig hvad 
angår beskæftigelsesegnethed, 
videreuddannelse eller IKT-færdigheder. 
Der skal tages skridt for at sikre, at 
læringsmobilitet bliver almindelig for 
unge mennesker og lærere. 
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Medlemsstaterne skal gøre de almene og 
faglige uddannelsessystemer mere åbne 
og relevante, navnlig ved at anvende 
nationale kvalifikationsrammer, der giver 
fleksible læringsforløb, og udvikle 
partnerskaber mellem uddannelse og 
arbejde. Lærererhvervet skal gøres mere 
attraktivt. De videregående uddannelser 
skal være mere åbne over for
utraditionelle lærere, og deltagelsen i 
videreuddannelse skal øges. For at 
nedbringe antallet af unge mennesker, 
der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, skal medlemsstaterne træffe 
alle nødvendige skridt for at forebygge 
skolefrafald.

Or. de

(Retningslinje 9 i Kommissionens tekst flyttes og skrives sammen med andet afsnit af 
retningslinje 8 i Parlamentets ændringsforslag)

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 
nedbringe skolefrafaldet til 10 % og 
samtidig øge den andel af befolkningen 
mellem 30-34 år, der afslutter en 
videregående uddannelse, til mindst 40 % 
i 2020.

udgår

Or. de

(Det sidste afsnit af retningslinje 9 i Kommissionens tekst flyttes op foran det første afsnit af 
retningslinje 8 i Parlamentets ændringsforslag).
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Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale mål, som er at nedbringe 
antallet af europæiske borgere, der lever 
under de nationale fattigdomsgrænser, 
med 25 %, så over 20 millioner 
mennesker kommer ud af fattigdom.

Or. en

(Det sidste afsnit af retningslinje 10 i Kommissionens tekst flyttes i ændret form op foran det 
første afsnit i Parlamentets ændringsforslag).

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom skal tage sigte på at
fremme fuld deltagelse i samfundet og 
økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne under fuld 
udnyttelse af Den Europæiske Socialfond. 
Der skal også gøres en indsats for at sikre
lige muligheder, herunder gennem adgang 
til overkommelige, bæredygtige og 
kvalitetsprægede tjenester og offentlige 
tjenester (herunder onlinetjenester i 
overensstemmelse med retningslinje 4), og 
navnlig sundhedspleje. Medlemsstaterne 
skal indføre effektive foranstaltninger til 
bekæmpelse af forskelsbehandling. For at 
bekæmpe social eksklusion, udnytte deres 
potentiale og fremme 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, skal de sociale 
beskyttelsessystemer, livslang læring og 
aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 

For at nå dette mål bør medlemsstaterne 
gøre en indsats for at nedbringe fattigdom, 
herunder fattigdom blandt personer i 
arbejde, fremme fuld deltagelse i 
samfundet og økonomien og udbygge 
beskæftigelsesmulighederne, og hertil bør 
Den Europæiske Socialfond anvendes. 
Det skal også sikres, at lige muligheder 
samt adgang til overkommelige, 
bæredygtige og kvalitetsprægede tjenester 
og offentlige tjenester (herunder 
onlinetjenester i overensstemmelse med 
retningslinje 4), og navnlig sundhedspleje, 
opretholdes. For at bekæmpe social 
eksklusion, give folk mulighed for at spille 
en aktiv rolle i samfundet og fremme 
arbejdsmarkedsdeltagelsen, skal de sociale 
beskyttelsessystemer og aktive politikker 
til fremme af inklusion styrkes yderligere 
for at skabe muligheder og jobperspektiver 
på forskellige stadier i borgernes liv,
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forskellige stadier i borgernes liv og
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
De sociale sikringssystemer og 
pensionssystemerne skal moderniseres, så 
de udnyttes fuldt ud til at sikre passende 
indkomststøtte og adgang til sundhedspleje 
- og således skabe social samhørighed -
samtidig med at de forbliver finansielt 
holdbare. Overførselssystemerne skal 
fokusere på at sikre indkomst i 
overgangssituationer og nedbringe 
fattigdom, navnlig blandt de grupper, der 
er mest udsatte for social udelukkelse, som 
f.eks. familier med en forælder, 
minoriteter, handikappede, børn og unge 
mennesker, ældre kvinder og mænd, 
lovlige indvandrere og hjemløse. 
Medlemsstaterne skal også aktivt fremme 
den sociale økonomi og den sociale 
innovation til støtte for de mest sårbare.

skærme dem mod risikoen for eksklusion 
og yde støtte, navnlig til de personer, der 
befinder sig længst væk fra 
arbejdsmarkedet, for at de kan få adgang 
til kvalitetspræget arbejde.  De sociale 
sikringssystemer og pensionssystemerne 
skal samtidig moderniseres, så de udnyttes 
fuldt ud til at sikre passende indkomststøtte 
og for at give mulighed for deltagelse i det 
sociale liv og adgang til sundhedspleje,
samtidig med at disse systemer skal bevare 
deres finansielle bæredygtighed.  
Overførselssystemerne skal sikre indkomst 
i overgangssituationer og nedbringe 
fattigdom, navnlig blandt de grupper, der 
er mest udsatte for social udelukkelse, som 
f.eks. familier med en forælder, 
minoriteter, handikappede, børn og unge 
mennesker, ældre kvinder og mænd, 
lovlige indvandrere og hjemløse. 
Medlemsstaterne skal især påtage sig at 
træffe passende foranstaltninger til at 
bekæmpe fattigdom blandt børn, så børn 
ikke hæmmes i deres personlige udvikling 
og ikke er ugunstigt stillede på grund af 
fattigdomsrelaterede begrænsninger af 
deres frie udvikling, når de indtræder i 
erhvervslivet. Medlemsstaterne skal også 
aktivt fremme den sociale økonomi og den 
sociale innovation til støtte for de mest 
sårbare og aktivt gennemføre de vedtagne 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling.

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU's overordnede mål, som vil danne 
udgangspunkt for medlemsstaternes 
fastsættelse af deres nationale mål, er at 

udgår
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nedbringe antallet af europæiske borgere, 
der lever under de nationale 
fattigdomsgrænser med 25 %, så over 20 
millioner mennesker kommer ud af 
fattigdom.

Or. en

(Det sidste afsnit i Kommissionens tekst flyttes op foran det første afsnit i Parlamentets 
ændringsforslag).
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BEGRUNDELSE

Kommissionen fremlagde den 27. april 2010 et forslag til de "Overordnede retningslinjer for 
Europa 2020", der fastsatte rammerne for de nye strategi og de nye reformer, der skulle 
iværksættes af medlemsstaterne. Forslaget indeholder overordnede retningslinjer for den 
økonomiske politik på grundlag af artikel 121 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og beskæftigelsesretningslinjer baseret på artikel 148 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde. Som Kommissionen foreslår, er disse to retsakter 
separate, men sammenkædede instrumenter, der tilsammen udgør en pakke af integrerede 
retningslinjer, hvis antal er begrænset for at sikre større sammenhæng og klarhed. Det udgør 
grundpillerne for gennemførelsen af Europa 2020-strategien og indeholder hovedprioriteterne 
i Kommissionens meddelelse om Europa 2020 af 3. marts. De 10 integrerede retningslinjer, 
hvilket er væsentligt færre end de foregående 24 retningslinjer, indeholder 6 retningslinjer på 
det økonomiske område og 4 på beskæftigelsesområdet. I henhold til Kommissionens forslag 
hører den beskæftigelsespolitiske del af de integrerede retningslinjer til retningslinje 7 – Øge 
arbejdsmarkedsdeltagelsen og reducere strukturel arbejdsløshed, retningslinje 8 – Udvikle en 
kvalificeret arbejdsstyrke, der modsvarer arbejdsmarkedets behov, fremme jobkvalitet og 
livslang læring, retningslinje 9 – Sikre effektive uddannelsessystemer på alle niveauer og øge 
den andel af befolkningen, der har afsluttet en videregående eller tilsvarende uddannelse og 
retningslinje 10 – Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom. I denne betænkning 
behandles den beskæftigelsespolitiske del af de integrerede retningslinjer, idet der samtidig 
tages hensyn til Kommissionens forslag til den del, der omhandler økonomisk politik.

De nye beskæftigelsesretningslinjer for 2020 drøftes midt under den økonomiske krise, der 
utvivlsomt vil have store konsekvenser for arbejdsmarkedet adskillige år fremover. Trods 
visse opmuntrende tegn på, at væksten er på vej tilbage, er økonomien fortsat skrøbelig i de 
fleste medlemsstater. Derfor har de direkte indvirkninger af krisen på beskæftigelsen endnu 
ikke gjort sig fuldt gældende. Der må derfor stadig gøres en indsats for at sikre en bæredygtig 
genopretning og for at styrke de europæiske økonomiers jobskabelsespotentiale samt for at 
hjælpe folk i beskæftigelse. Desuden står de fleste medlemsstater stadig over for udfordringer 
på længere sigt, som f.eks. demografiske ændringer, globalisering og indførelse af nye 
teknologier, herunder kulstoffattige teknologier, og disse udfordringer skal imødegås såvel 
under genopretningen som efterfølgende. Det er derfor meget vigtigt, at en europæisk 
beskæftigelsesstrategi for det kommende årti håndterer og skaber balance mellem de 
presserende umiddelbare udfordringer, som krisen medfører, og de udfordringer, der vil blive 
aktuelle på mellemlang til lang sigt.

Inden for denne ramme støtter ordføreren generelt Kommissionens forslag om at begrænse 
antallet af retningslinjer. Ordføreren mener dog også, at begrænsningen af antallet af såvel 
retningslinjer som fælles målsætninger på EU-niveau ikke må føre til, at de bliver mindre 
klare og fungerer dårligere som vejvisere for fastsættelsen af medlemsstaternes politikker. 

Ordføreren mener derfor, at visse aspekter af Kommissionens forslag kræver yderligere 
overvejelse og klarlæggelse. Det gælder navnlig følgende aspekter:

- Beskæftigelsespolitikken har i betragtning af den aktuelle økonomiske og finansielle krise 
og de udfordringer, som de europæiske virksomheder står overfor på lang sigt, en meget 
vigtig rolle at spille ud over de økonomiske, sociale, uddannelsesmæssige samt andre 
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politikker. Det skal sikres, at der er sammenhæng mellem de foranstaltninger, som 
medlemsstaterne træffer på forskellige områder, f.eks. inden for økonomi, beskæftigelse 
samt på det sociale område. Inden for rammerne af Europa 2020 og medlemsstaternes 
reformprogrammer betyder dette en stærk forpligtelse til at sikre, at investeringer i 
bæredygtig økonomisk vækst også letter skabelsen af bæredygtige job. Det betyder også, 
at det er meget vigtigt med komplementaritet og sammenhæng mellem de økonomiske og 
beskæftigelsesmæssige dele af de integrerede retningslinjer.

- ordføreren støtter forslag om at tage afgørende skridt til at øge beskæftigelsen for 
europæiske mænd og kvinder, men mener, at dette mål kun kan opnås, hvis 
medlemsstaterne er særlig opmærksomme på at fremme mobilitet og beskæftigelse af de 
unge, ældre, handikappede og kvinder. 

- Endvidere er hensigtsmæssig brug af flexicurityprincipper, uddannelse af høj kvalitet, 
livslang læring og kampen mod den strukturelle arbejdsløshed nødvendige forudsætninger 
for at nå fælles mål og nå det beskæftigelsesmæssige og sociale mål, samt for at sikre, at 
der stilles veluddannet og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiverne.

- Inden for denne ramme og i betragtning af situationen på arbejdsmarkedet bør EU's og 
medlemsstaternes bestræbelser på at gennemføre Europa 2020 og 
beskæftigelsesretningslinjerne også tage hensyn til det stigende antal af nye former for 
arbejde og atypiske ansættelseskontrakter, og bør fastsættes en passende 
lovgivningsmæssig ramme for dette område.

- Endvidere skal sikringen af udbuddet af kvalificeret arbejdskraft ledsages af forstærkede 
investeringer i jobskabelse, hvor SMV'er har en særdeles vigtig rolle, og i øget 
beskæftigelserig vækst i almindelighed.

- På baggrund af erfaringer med Lissabonstrategien mener ordføreren også, at Europa 2020 
bør gøre en ekstra indsats for at forbedre forvaltningen af strategien og dens 
gennemførelse af instrumenter. Den rolle, som arbejdsmarkedets parter og social dialog 
spiller, for blot at nævne et aspekt, er af allerstørste betydning i denne forbindelse.

- Endelig er ordføreren overbevist om, at det er en forudsætning, hvis Europa 2020 skal 
være effektiv, og hvis beskæftigelsesretningslinjerne skal være effektive i deres rette 
sammenhæng, at der også skal tages passende hensyn til sikre, at de sociale og 
økonomiske forskelle mellem medlemsstaterne og mellem regionerne overvindes. Af 
denne grund skal de samhørighedspolitiske mål forfølges, og der skal skabes synergier 
mellem denne politik og andre sektorpolitikker. EU's strukturfonde og 
Samhørighedsfonden i den indeværende programmeringsperiode og eventuelle fremtidige 
EU-finansieringsinstrumenter spiller en afgørende rolle i denne forbindelse.

De ændringsforslag, som ordføreren foreslår, har derfor til formål at styrke klarheden og 
sammenhængen i teksten på den ene side, og at imødekomme de ovenfor anførte spørgsmål 
på den anden side.


