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***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik -
Del II av de integrerade riktlinjerna för Europa 2020
(KOM(2010)0193 – C7-.../2010 – 2010/0115(NLE))

(Särskilt lagstiftningsförfarande: samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0193),

– med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C7-.../2010),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för ... (A7-.../2010).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet påpekar, som så mången gång förut, att kommissionen och rådet ska se 
till att parlamentet får tillräckligt med tid, och i varje fall inte mindre än fem månader, för 
att fullgöra den samrådsfunktion som fastställts i artikel 148.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt i fråga om översynen av riktlinjerna för 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om (2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
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Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd, 
och enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt får unionen ta 
initiativ för att säkerställa samordningen av 
medlemsstaternas socialpolitik. I artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs att unionen, vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet, ska beakta de krav 
som är förknippade med garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd, 
och enligt fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt får unionen ta 
initiativ för att säkerställa samordningen av 
medlemsstaternas socialpolitik. I artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt föreskrivs att unionen, vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet, ska beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av en 
hög sysselsättningsnivå, garantier för ett 
fullgott socialt skydd och kampen mot 
social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, för att EU 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot smart och 
hållbar tillväxt för alla. Fem överordnade 
mål, som förtecknas under de relevanta 
riktlinjerna, utgör de gemensamma 
målsättningar som vägleder 
medlemsstaternas och unionens åtgärder. 
Medlemsstaterna bör göra allt som står i 
dess makt för att nå de nationella målen 
och undanröja de flaskhalsproblem som 
begränsar tillväxten.

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, för att EU 
skulle kunna gå stärkt ur krisen och ställa 
om ekonomin i riktning mot smart och 
hållbar tillväxt för alla. Fem överordnade 
mål, som förtecknas under de relevanta 
riktlinjerna, utgör de gemensamma 
målsättningar som vägleder 
medlemsstaternas och unionens åtgärder. 
Medlemsstaterna bör göra allt som står i 
deras makt för att nå de nationella målen 
och undanröja de flaskhalsproblem som 
begränsar den sysselsättningsfrämjande
tillväxten.

Or. en
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 
av den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras och samordnas inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten. 

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 
konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 
av den finanspolitiska stimulansen, efter 
det att återhämtningen tryggats, bör 
genomföras och samordnas inom ramen för 
stabilitets- och tillväxtpakten.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Europa 2020 bör vara en strategi för 
hur man ska ta sig ur den ekonomiska 
krisen, för att förhindra ett nytt 
ekonomiskt och socialt sammanbrott och 
stimulera våra ekonomier på medellång 
sikt.

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik, 
däribland miljövänlig teknik. 
Medlemsstaterna bör genomföra de 
reformer som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och garantera en 
effektiv resursanvändning. De bör också 
förbättra företagsklimatet, stimulera 
skapandet av gröna arbetstillfällen och 
modernisera sin industribas. 

(10) Medlemsstaterna bör också genom 
sina reformprogram sträva efter ”hållbar 
tillväxt”. Hållbar tillväxt innebär att bygga 
en resurseffektiv, hållbar och 
konkurrenskraftig ekonomi, att fördela 
kostnader och fördelar rättvist och att 
utnyttja Europas ledande roll i strävan efter 
att utveckla nya processer och ny teknik,
däribland miljövänlig teknik. 
Medlemsstaterna bör genomföra de 
reformer som krävs för att minska 
utsläppen av växthusgaser och garantera en 
effektiv resursanvändning. De bör också 
förbättra företagsklimatet, stimulera 
skapandet av hållbara koldioxidsnåla 
arbetstillfällen och modernisera sin 
industribas.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 

(11) I medlemsstaternas reformprogram 
bör man också sträva efter ”tillväxt för 
alla”. Tillväxt för alla innebär att bygga ett 
sammanhållet samhälle där människorna 
kan förutse och hantera förändring, och 
därigenom aktivt delta i samhället och 
ekonomin. Medlemsstaternas reformer bör 
därför trygga tillträde och möjligheter för 
alla under hela livet och minska 
fattigdomen och det sociala utanförskapet, 
genom att undanröja hindren för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
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kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare. 
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att effektivisera 
arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd och en 
aktiv integration för att minska 
fattigdomen.

kvinnor, äldre arbetstagare, ungdomar, 
funktionshindrade och legala invandrare. 
De bör också garantera att alla medborgare 
och regioner gynnas av den ekonomiska 
tillväxten. I centrum för medlemsstaternas 
reformprogram bör därför sådana insatser 
stå som syftar till att effektivisera 
arbetsmarknaderna genom investeringar i 
lyckade omställningar, utveckling av 
nödvändig kompetens, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet, ökad 
jämställdhet och kamp mot segmentering, 
diskriminering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd och en 
aktiv integration för att minska 
fattigdomen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Som ett led i arbetet för målet om 
”tillväxt för alla” bör medlemsstaterna på 
kommissionens initiativ inrätta en lämplig 
lagstiftningsram för de nya formerna av 
arbete och samtidigt ägna 
uppmärksamhet åt att trygga flexibla 
anställningsformer och lämplig social 
trygghet för arbetstagarna.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Europa 2020-strategin måste 
understödjas av en rad integrerade 
strategier, som medlemsstaterna bör 
genomföra fullt ut och i samma tempo, så 
att de samordnade strukturreformerna får 
positiva spridningseffekter.

(13) Europa 2020-strategin måste 
understödjas av en rad integrerade 
strategier, som medlemsstaterna bör 
genomföra fullt ut och i samma tempo, så 
att de samordnade strukturreformerna får 
positiva spridningseffekter. Det bör ses till 
att det råder konsekvens mellan 
medlemsstaternas åtgärder inom den 
ekonomiska politiken samt inom 
sysselsättnings- och socialpolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör beakta 
strategin Europa 2020 och framför allt 
dess sysselsättnings- och socialpolitiska 
aspekter vid programplaneringen och 
genomförandet av EU-stödet, inklusive 
stödet från Europeiska socialfonden, 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
och Sammanhållningsfonden.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
När medlemsstaterna utformar och 
genomför sina nationella reformprogram 
med hänsyn tagen till riktlinjerna i 
bilagan ska de se till att sysselsättnings-
och socialpolitiken styrs effektivt. De olika 
berörda parterna, också på regional och 
lokal nivå, parlamentsorgan och 
arbetsmarknadens parter ska nära 
medverka under hela den tid som dessa 
program utformas och genomförs.
EU:s överordnade mål, i den form de 
fastställts i bilagan, ska följas upp med 
lämpliga delmål och indikatorer, bland 
dem också resultatindikatorer, samt med 
nationella mål, indikatorer och 
resultattavlor. Medlemsstaterna ska ta 
hänsyn till dessa mål och indikatorer, 
tillsammans med riktlinjerna och 
eventuella landspecifika 
rekommendationer som rådet tillställt 
dem.
Medlemsstaterna ska noggrant övervaka 
vilka konsekvenser de reformer som 
genomförts med stöd av respektive 
nationella reformprogram får i 
sysselsättnings- och socialt hänseende.
När medlemsstaterna rapporterar om 
tillämpningen av riktlinjerna i bilagan ska 
de iaktta den struktur som ska 
överenskommas om på EU-nivå och som 
ska innefatta samma inslag, för att 
garantera tydlighet, insyn och 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 7: Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och minska den 
strukturella arbetslösheten

Riktlinje 7: Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden till 75 procent av 
arbetskraften

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 7 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör ha som nationellt 
mål att senast 2020 öka deltagandet på 
arbetsmarknaden bland kvinnor och män 
till 75 %, bl.a. genom ökat deltagande av 
ungdomar, äldre arbetstagare och 
funktionshindrade samt genom bättre 
integration av legala invandrare. 
Dessutom bör medlemsstaterna ha som 
nationellt mål att andelen kvinnor och 
män mellan 20 och 24 år vilka deltar i 
utbildning eller på arbetsmarknaden ökar 
till 90 procent.

Or. de

(Sista stycket i riktlinje 7 i kommissionens text flyttas framför första stycket i parlamentets 
ändringsförslag och ändras även självt.)

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör integrera de För att detta mål ska nås påtar sig
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principer för flexicurity som antagits av 
Europeiska rådet i sin 
arbetsmarknadspolitik och tillämpa dem, 
samt fullt ut utnyttja stödet från
Europeiska socialfonden för att öka 
deltagandet på arbetsmarknaden och
bekämpa segmentering och overksamhet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten.
Åtgärderna för att öka flexibiliteten och 
säkerheten bör vara balanserade och 
ömsesidigt förstärkande. Medlemsstaterna 
bör därför införa en kombination av 
flexibla och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv 
arbetsmarknadspolitik, effektivt livslångt 
lärande, strategier för att främja 
arbetskraftens rörlighet och 
ändamålsenliga sociala trygghetssystem 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
och skyldigheter för arbetslösa när det 
gäller att aktivt söka arbete. 

medlemsstaterna att stimulera tillväxten 
och på det sättet skapa nya arbetstillfällen 
samt öka näringslivets 
innovationspotential, framför allt hos de 
små och medelstora företagen, samt
avlasta industrin från administrativa och 
icke-tariffera hinder. För att kvinnor och 
ungdomar lättare ska komma in på 
arbetsmarknaden behövs det en tillräckligt 
väl utbyggd barnomsorg så att varje barn i 
förskoleåldern kan få plats inom 
barnomsorgen utanför hemmet och varje 
ungdom, i nära samarbete med 
arbetsmarknadens parter, erbjuds en 
arbetsplats eller en plats inom utbildning 
och vidareutbildning inom sex månader 
efter avslutad skolgång.

Or. de

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör stärka dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, brist på sysselsättning och 
svart arbete. Yrkesmässig rörlighet bör 
belönas. Man bör förbättra 
arbetstillfällenas kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera tillfredsställande 
social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 

Medlemsstaterna bör höja 
sysselsättningsgraden, framför allt för 
lågutbildade, med hjälp av 
aktiveringsåtgärder samt genom 
rådgivning, utbildning och 
vidareutbildning av ett slag som tar sikte 
på arbetsmarknadens behov och genom 
subventionerade arbetstillfällen för 
funktionshindrade samt för personer i 
särskilt behov av skydd. Ytterligare bör 
medlemsstaterna med hjälp av lämpliga 
program förbättra legala invandrares 
anställbarhet. Dessutom behövs det 
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stärkas och öppnas för alla, också för 
ungdomar och personer som hotas av 
arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på de 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden.

innovativa program för återinslussning av 
funktionshindrade på arbetsmarknaden.
Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja skapandet av 
arbetstillfällen, främja social innovation 
och öka arbetsförmedlingarnas kvalitet.
Framför allt behövs det flexiblare 
arbetstidsregler så att man kan förena 
familjelivets och arbetslivets krav och 
mera flexibelt utträda ur arbetslivet när 
man kommit upp i den tredje åldern. 
Flexicuritystrategier som ökar 
flexibiliteten och därmed förmågan att 
effektivt reagera på konjunkturväxlingar 
måste balanseras bättre med en aktiv 
arbetsmarknadspolitik och lämpliga 
sociala system, så att det inte blir oskäligt 
ekonomiskt betungande att byta 
arbetsplats. Detta bör kompletteras med en 
klar skyldighet att aktivt stödja 
arbetssökandet. I arbetslivet blir det allt 
vanligare med nya arbetsformer, såsom 
atypiskt tidsbestämt arbete, deltidsarbete 
och arbete i hemmet, utan att dessa 
former regleras i lag. De får inte leda till 
minskad social trygghet för de personer
som berörs av dem.

Or. de

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka konkurrenskraften och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, i enlighet med riktlinje 2 för 
den ekonomiska politiken, bör 
medlemsstaterna se över skatte- och 
förmånssystemen och den offentliga 
sektorns möjlighet att ge det stöd som 
krävs. Medlemsstaterna bör höja 

I detta sammanhang bör medel ur 
Europeiska socialfonden i full 
utsträckning användas för att höja 
anställbarheten med hjälp av åtgärder för 
att utveckla de personliga färdigheterna 
och för att uppfylla kvalitetskraven i 
yrken som har framtiden för sig.
Främjandet av den yrkesmässiga 
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förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar ett aktivt åldrande, jämställdhet 
mellan könen och lika lön samt 
integration på arbetsmarknaden för 
ungdomar, funktionshindrade, legala 
invandrare och andra utsatta grupper.
Politik som främjar balansen mellan 
arbetsliv och privatliv genom
tillhandahållande av barnomsorg till 
rimligt pris och nya former för arbetets 
organisation bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland 
ungdomar, äldre arbetstagare och 
kvinnor, särskilt i syfte att hålla kvar 
högutbildade kvinnor på det vetenskapliga 
och tekniska området. Medlemsstaterna 
bör också undanröja hindren för nya 
arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. 
inom miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

rörligheten förutsätter att 
medlemsstaterna med olika incitament 
förbättrar beredskapen till rörlighet.

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när 
medlemsstaterna fastställer sina mål, är 
att sträva efter att senast 2020 öka 
sysselsättningsgraden bland kvinnor och 
män mellan 20 och 64 år till 75 %, bl.a. 
genom ökat deltagande av ungdomar, 
äldre arbetstagare och lågutbildade samt 
genom bättre integration av legala 
invandrare.

utgår

Or. de
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(Sista stycket i riktlinje 7 i kommissionens text flyttas framför första stycket i parlamentets 
ändringsförslag.)

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8: Utveckla en kvalificerad 
arbetskraft som motsvarar 
arbetsmarknadens behov, främja kvalitet i 
arbetet och livslångt lärande

Riktlinje 8: Förbättra kvaliteten på 
utbildningssystemen för att möjliggöra 
anpassningen till de ändrade kraven på 
kvalitativt högvärdigt arbete

Or. de

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör ha som nationellt 
mål att minska andelen personer med 
avbruten skolgång till 10 % senast 2020, 
och samtidigt öka den andel av 
befolkningen mellan 30 och 34 år som 
har avslutad högre utbildning till minst 
40 %.

Or. de

(Sista stycket i riktlinje 9 i kommissionens text flyttas framför första stycket i parlamentets 
ändringsförslag och ändras även självt.)

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja produktivitet En högkvalitativ grundutbildning på 
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och anställbarhet genom ett lämpligt 
utbud av kunskap och kompetens som är 
anpassat efter den nuvarande och 
kommande efterfrågan på 
arbetsmarknaden. En högkvalitativ 
grundutbildning och attraktiv 
yrkesutbildning måste kompletteras av 
effektiva incitament för livslångt lärande,
initiativ som ger nya chanser, möjligheter 
för alla vuxna att förbättra sina 
kvalifikationer och en målinriktad 
migrations- och integrationspolitik. 
Medlemsstaterna bör utveckla system för 
erkännande av förvärvad kompetens, 
undanröja hinder för arbetstagarnas 
yrkesmässiga och geografiska rörlighet, 
främja förvärvande av övergripande 
färdigheter och kreativitet, och inrikta 
sina insatser på att stödja lågutbildade 
arbetstagare och öka äldre arbetstagares 
anställbarhet, samtidigt som man stärker 
högutbildade arbetstagares, däribland 
forskares, utbildning, kompetens och 
erfarenhet.

skolnivå och en attraktiv yrkesutbildning 
som motsvarar kraven från industrihåll är 
en högsta prioritet för medlemsstaterna 
och bildar grunden för de integrerade 
riktlinjerna för Europa 2020. De måste 
kompletteras av utbildningsinitiativ som 
ger nya chanser samt effektiva incitament 
för livslångt lärande, varvid 
arbetsmarknadens parter uppmanas att 
också ställa till förfogande de tidsresurser 
som behövs och understödja 
vidareutbildningsinitiativ också 
ekonomiskt. Framför allt åtar sig
medlemsstaterna att få ned andelen 
personer med avbruten skolgång till 
under 10 % och komplettera migrations-
och invandringspolitiken med 
erbjudanden om språkinlärning och 
samhällskunskap.

Or. de

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
främjar entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kompetensbehov. Investeringar i
utvecklingen av mänskliga resurser, 
kompetenshöjning och deltagande i system 
för livslångt lärande bör främjas genom 
gemensamma ekonomiska bidrag från 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
bör medlemsstaterna öka tillgången till 
utbildning, stärka utbildnings- och 
yrkesvägledningen parallellt med att man 
systematiskt informerar om nya 
anställningsmöjligheter, främjar 
entreprenörskap och bättre förutser 
framtida kvalitetsbehov. Utvecklingen av 
mänskliga resurser, kompetenshöjning och 
vidareutbildning ska bekostas genom 
ekonomiska bidrag från enskilda,
arbetsgivare och staten. Tillgången till 
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staten, enskilda och arbetsgivare. För att 
stödja ungdomar, särskilt ungdomar som 
är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats, bör medlemsstaterna i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 
införa system för att hjälpa nyutbildade 
att hitta ett första arbete eller en 
vidareutbildning, inbegripet 
lärlingsutbildning, och snabbt ingripa när 
ungdomar blir arbetslösa. Genom 
regelbunden övervakning av politiken för 
kompetenshöjning och förutseende av 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
fastställa vilka områden där förbättringar 
kan göras och öka möjligheterna att 
anpassa utbildningssystemen till 
arbetsmarknadens behov. För att nå dessa 
mål bör medlemsstaterna utnyttja 
EU-medlen fullt ut.

allmän och yrkesinriktad utbildning av 
hög kvalitet och återinslussningen av 
personer med avbruten skolgång i 
utbildningssystemet måste genomgående 
stå öppen för alla. Medlemsstaterna bör 
inrikta sina investeringar i 
utbildningssystemet på ett sådant sätt att 
målet om att höja arbetskraftens 
utbildningsnivå nås. Därvid bör 
reformerna, särskilt när det gäller 
anställbarhet, syfta till att alla med hjälp 
av vidareutbildning eller kunskaper i 
informations- och kommunikationsteknik 
(IKT) ska förvärva de nyckelkompetenser 
som är en förutsättning för framgång i en
kunskapsbaserad ekonomi. Åtgärder bör 
vidtas för att rörlighet i utbildningssyfte 
ska bli det normala för ungdomar och 
lärare. Medlemsstaterna bör göra de 
allmänna och yrkesinriktade 
utbildningssystemen öppnare och mer 
relevanta, särskilt genom att införa
nationella referensramar för 
kvalifikationer som möjliggör flexibla 
utbildningsvägar och genom att utveckla 
partnerskap mellan å ena sidan 
inrättningar för
allmän respektive yrkesinriktad utbildning 
och å andra sidan arbetslivet för att 
väsentligt öka antalet högre examina från 
vardera utbildningsformen.

Or. de

(Riktlinje 9 i kommissionens text flyttas till och sammanförs med andra stycket i riktlinje 8 i 
parlamentets ändringsförslag och ändras även själv.)

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Genom att regelbundet övervaka politiken 
för kompetenshöjning och förutse 
framtida kompetensbehov bör man kunna 
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fastställa var det behövs förbättringar och 
göra utbildningssystemen mer ägnade att 
uppfylla arbetsmarknadens behov.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 8a: En förnyad och förstärkt 
sammanhållningspolitik till stöd för 
sysselsättningen
Medlemsstaterna åtar sig att uppställa, 
komplettera, samordna och anpassa sina 
nationella mål inom sig och sinsemellan 
så, att obalanserna i ekonomisk 
utveckling mellan olika regioner minskas.
Medlemsstaterna vet att 
sammanhållningspolitiken är ett effektivt 
redskap till stöd för riktlinjerna genom att 
den tar hänsyn till regionala särdrag och 
hjälper regionerna att övervinna sociala 
och ekonomiska svårigheter och utjämna 
skillnader, utan att för den skull vara 
underordnad riktlinjerna. Ett 
helhetsbetonat tillvägagångssätt bör 
tillsammans med flernivåstyre och 
principen om partnerskap bilda 
kärnpunkten i förvaltningen och bära upp 
strategin och den regionala och lokala 
nivån ska framför allt spela en central roll 
som förmedlare för att strategin ska nå ut 
till de otaliga ekonomiska och sociala 
aktörer som bor och bedriver produktion i 
unionen, framför allt de små och 
medelstora företagen. Därför är 
sammanhållningspolitiken inte bara en 
källa till stabila ekonomiska anslag utan 
också ett kraftfullt redskap för ekonomisk 
utveckling och således ett redskap i 
sysselsättningens tjänst för unionens alla 
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regioner.
Medlemsstaterna bör investera mera i 
infrastrukturen för transport, energi, 
telekommunikationer och 
informationsteknik och dra full nytta av 
de europeiska strukturfonderna, varvid 
fondernas regler och förfaranden bör 
harmoniseras så att fondmedlen lättare 
kommer ut till mottagarna och potentiella 
stödmottagare uppmuntras delta i 
program som samfinansieras av unionen. 
För att nå dithän bör medlemsstaterna 
med hjälp av ett helhetsbetonat 
tillvägagångssätt skapa 
samverkansvinster mellan sin 
sammanhållningspolitik och andra 
former av sektorsinriktad politik, eftersom 
sammanhållningen inte är en utgiftspost 
utan ger styrka, låter outnyttjad potential 
komma till sin rätt, minskar 
strukturskillnaderna mellan länder och 
regioner, ökar tillväxten och unionens 
regioners konkurrenskraft i en 
globaliserad värld, uppväger 
inverkningarna av den globala 
ekonomiska krisen och skapar socialt 
kapital för unionen.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 9 – rubriken och stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 9: Förbättra 
utbildningssystemens resultat på alla 
nivåer och öka deltagandet i den högre 
utbildningen

utgår

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
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medlemsstaterna investera effektivt i 
utbildningssystem, särskilt genom att öka 
arbetskraftens utbildningsnivå så att den 
kan anpassa sig efter de snabba 
förändringarna på de moderna 
arbetsmarknaderna. Åtgärderna ska täcka 
alla sektorer (från förskoleverksamhet 
och skolor till högre utbildning, 
yrkesutbildning och vuxenutbildning) och 
även ta hänsyn till icke-formellt och 
informellt lärande. Reformerna bör syfta 
till att alla ska förvärva de 
nyckelkompetenser som krävs för att 
lyckas i den kunskapsbaserade ekonomin, 
särskilt när det gäller anställbarhet, 
vidareutbildning och IKT-kompetens. 
Åtgärder bör vidtas för att rörlighet i 
utbildningssyfte ska bli det normala för 
ungdomar och lärare. Medlemsstaterna 
bör göra utbildningssystemen öppnare 
och mer relevanta, särskilt genom att 
tillämpa nationella referensramar för 
kvalifikationer som möjliggör flexibla 
utbildningsvägar och genom att utveckla 
partnerskap mellan utbildning och arbete. 
Läraryrket bör göras mer attraktivt. Den 
högre utbildningen bör bli mer öppen för 
personer som saknar studietradition och 
deltagandet i den högre utbildningen bör 
breddas. För att minska antalet ungdomar 
som är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats bör medlemsstaterna 
vidta alla åtgärder som krävs för att 
förebygga skolavhopp.

Or. de

(Riktlinje 9 i kommissionens text flyttas till och sammanförs med andra stycket i riktlinje 8 i 
parlamentets ändringsförslag.)
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Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 9 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när 
medlemsstaterna fastställer sina mål, är 
att minska andelen personer med 
avbruten skolgång till 10 %, och samtidigt 
öka den andel av befolkningen mellan 
30 och 34 år som har avslutad högre 
utbildning till minst 40 % år 2020.

utgår

Or. de

(Sista stycket i riktlinje 9 i kommissionens text flyttas framför första stycket i riktlinje 8 
parlamentets ändringsförslag och ändras även självt).

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 10 – stycke -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör ha som nationellt 
mål att minska antalet européer som lever 
under de nationella fattigdomsgränserna 
med 25 %, så att 20 miljoner människor 
lyfts ut ur fattigdom.

Or. en

(Sista stycket i riktlinje 10 i kommissionens text flyttas framför första stycket i parlamentets 
ändringsförslag och ändras även självt.)

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska För att nå detta mål bör medlemsstaterna 
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fattigdomen bör syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter, 
bl.a. genom tillgång till överkomliga, 
hållbara och högkvalitativa tjänster och 
offentliga tjänster (däribland onlinetjänster 
i enlighet med riktlinje 4), särskilt hälso-
och sjukvård. Medlemsstaterna bör vidta 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
så att de kan användas fullt ut för att 
garantera tillfredsställande inkomststöd och 
tillgång till hälso- och sjukvård – och 
därigenom skapa social sammanhållning 
– samtidigt som de måste vara fortsatt 
ekonomiskt hållbara. Förmånssystemen 
bör inriktas på att garantera 
inkomsttrygghet vid omställningar och 
minska fattigdomen, särskilt bland de 
grupper som är mest utsatta för socialt 
utanförskap såsom ensamstående föräldrar, 
minoriteter, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, legala 
invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
bör också aktivt främja den sociala 
ekonomin och social innovation för att 
stödja de mest utsatta.

vinnlägga sig om att minska fattigdomen, 
också bland personer i arbetslivet, främja 
ett fullt deltagande i samhällslivet och 
ekonomin och öka 
sysselsättningsmöjligheterna, varvid 
Europeiska socialfonden bör anlitas. Lika 
möjligheter, tillsammans med tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt hälso- och sjukvård, måste också 
finnas kvar. För att bekämpa socialt 
utanförskap, ge människor ökad egenmakt 
till aktivt samhällsdeltagande och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden måste de 
sociala trygghetssystemen och den aktiva 
integrationspolitiken ytterligare stärkas så 
att människor ges möjligheter och utsikt 
att få arbete i olika skeden av livet,
skyddas mot risken för utanförskap och så 
att framför allt de som står längst utanför 
arbetsmarknaden ges stöd för att få 
anställning av god kvalitet. Samtidigt 
måste de sociala trygghetssystemen och 
pensionssystemen moderniseras så att de 
kan användas fullt ut för att garantera 
tillfredsställande inkomststöd, möjliggöra 
deltagande i samhällslivet och tillgång till 
hälso- och sjukvård, samtidigt som deras 
ekonomiska hållbarhet fortsatt måste 
garanteras. Förmånssystemen bör 
garantera inkomsttrygghet vid 
omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
ensamstående föräldrar, minoriteter, 
funktionshindrade, barn och ungdomar, 
äldre kvinnor och män, legala invandrare 
och hemlösa. Framför allt ska 
medlemsstaterna åta sig att vidta lämpliga 
åtgärder mot fattigdomen bland barn, så 
att barnen varken hämmas i sin 
personliga utveckling eller missgynnas vid 
inträdet i förvärvslivet genom att 
fattigdomen inkräktat på deras fria 
utveckling. Medlemsstaterna bör också 
aktivt främja den sociala ekonomin och 
social innovation för att stödja de mest 
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utsatta samt effektivt genomföra de 
åtgärder som antagits mot diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 10 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU:s överordnade mål, som kommer att 
vara utgångspunkten när 
medlemsstaterna fastställer sina mål, är 
att minska antalet européer som lever 
under de nationella fattigdomsgränserna 
med 25 %, så att 20 miljoner människor 
lyfts ut ur fattigdom.

utgår

Or. en

(Sista stycket i kommissionens text flyttas framför första stycket i parlamentets 
ändringsförslag.)
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MOTIVERING

Den 27 april 2010 lade kommissionen fram ett förslag till de integrerade riktlinjerna för 
Europa 2020 med en ram till den nya strategi och de reformer som medlemsstaterna ska 
genomföra. Förslaget består av de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik, utgående från artikel 121 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och av de sysselsättningspolitiska riktlinjerna, utgående från artikel 148 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Enligt kommissionens förslag är dessa bägge 
slag av riktlinjer separata, men sammanlänkade, rättsakter, som tillsammans bildar ett paket 
av integrerade riktlinjer, vilkas antal av omsorg om bättre konsekvens och ökad tydlighet är 
begränsat. De bildar grundpelarna för genomförandet av strategin Europa 2020 och innehåller 
de huvudsakliga prioriteringarna i kommissionens meddelande om Europa 2020 av den 
3 mars. De tio integrerade riktlinjerna – avsevärt färre än de 24 tidigare riktlinjerna –
innefattar sex riktlinjer för ekonomin och fyra för sysselsättningen. Enligt kommissionens 
förslag innefattar den sysselsättningspolitiska delen riktlinje 7 – Öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och minska den strukturella arbetslösheten, riktlinjer 8 – Utveckla en 
kvalificerad arbetskraft som motsvarar arbetsmarknadens behov, främja kvalitet i arbetet och 
livslångt lärande, riktlinje 9 – Förbättra utbildningssystemens resultat på alla nivåer och öka 
deltagandet i den högre utbildningen och riktlinje 10 – Främja social integration och 
bekämpa fattigdom. I detta betänkande behandlas den sysselsättningspolitiska delen av de 
integrerade riktlinjerna, med samtidig hänsyn tagen till kommissionens förslag i den del som 
handlar om ekonomisk politik.

Diskussionen om de nya sysselsättningspolitiska riktlinjerna för 2020 utspelar sig mitt under 
den ekonomiska krisen, som utan tvekan kommer att kraftigt påverka arbetsmarknaden under 
ett flertal år framöver. Trots några uppmuntrande tecken på att tillväxten är på väg tillbaka är 
det ekonomiska läget i de flesta medlemsstater dock osäkert. Därför har de direkta 
återverkningarna av krisen på arbetslösheten ännu inte gjort sig fullt gällande. Följaktligen 
måste vi göra allt för att trygga en hållbar återhämtning och stärka de europeiska 
ekonomiernas sysselsättningsskapande potential, samt för att hjälpa människor att få arbete. 
Dessutom kvarstår för de flesta medlemsstater ett antal utmaningar på längre sikt, såsom 
förändringarna av befolkningsstrukturen, globaliseringen och införandet av ny teknik, bland 
annat koldioxidsnål teknik och dessa utmaningar måste bemötas både under återhämtningen 
och efter den. Det är därför av yttersta vikt att en europeisk sysselsättningspolitisk strategi för 
det kommande årtiondet ger sig i kast med och når fram till en balans mellan å ena sidan de 
omedelbart överhängande utmaningar som krisen gett upphov till och å andra sidan de 
utmaningar som blir aktuella på medellång eller lång sikt.

Inom denna ram understöder föredraganden i stort sett att kommissionen begränsat antalet 
riktlinjer. Men föredraganden anser också att minskningen av antalet riktlinjer och 
gemensamma mål på EU-nivå inte får leda till att riktlinjerna och målen blir mindre 
begripliga eller fungerar sämre som vägvisare för medlemsstaternas politik.

Föredraganden anser därför att kommissionens förslag på vissa punkter behöver tänkas 
igenom och klarläggas ytterligare. Detta gäller framför allt i följande avseenden:
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– Mot bakgrund av dagens ekonomiska och finansiella kris samt av de utmaningar på 
lång sikt som samhällena i Europa är ställda inför har sysselsättningspolitiken en 
mycket viktig funktion att fylla, vid sidan om den ekonomiska politiken, 
socialpolitiken, utbildningspolitiken och övrig politik. Dessutom måste det råda 
konsekvens mellan de åtgärder som medlemsstaterna vidtar inom olika områden, 
såsom ekonomin, sysselsättningen och sociala frågor. Inom ramen för Europa 2020 
och medlemsstaternas reformprogram innebär detta att man kraftfullt måste föresätta 
sig att arbeta för att investeringarna i en hållbar ekonomisk tillväxt också underlättar 
det hållbara sysselsättningsskapandet. Det innebär också att det är av yttersta vikt att 
den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken inom de integrerade riktlinjerna 
kompletterar varandra och står i konsekvens med varandra.

– Föredraganden ställer upp bakom förslaget om att det måste vidtas energiska åtgärder 
för att öka sysselsättningen bland kvinnor och män i Europa, men anser att detta är ett 
mål som kan nås endast om medlemsstaterna ägnar särskild uppmärksamhet åt att 
främja rörlighet och sysselsättning för ungdomar, äldre personer, funktionshindrade 
och kvinnor.

– Ytterligare förutsättningar för att vi ska nå de gemensamma målen och förverkliga vad 
vi föresatt oss i sysselsättnings- och socialt hänseende, liksom också för att vi ska 
kunna garantera att arbetsgivarna får tillgång till utbildad och kvalificerad arbetskraft 
är att principerna för flexicurity används adekvat, tillsammans med utbildning av hög 
kvalitet, livslångt lärande och bekämpning av strukturell arbetslöshet.

– I det här sammanhanget och med beaktande av läget på arbetsmarknaderna bör 
Europeiska unionen och medlemsstaterna, i sitt arbete med att genomföra Europa 2020 
och de sysselsättningspolitiska riktlinjerna, också beakta det ökande antalet nya 
arbetsformer och atypiska anställningsavtal och inrätta en lämplig lagstiftningsram för 
detta område.

– Tryggandet av tillgången på utbildad arbetskraft måste dessutom åtföljas av 
intensivare investeringar i sysselsättningsskapande, varvid de små och medelstora 
företagen har en oerhört viktig funktion att fylla, samt av att det överlag stimuleras till 
en tillväxt med många arbetstillfällen.

– Utgående från erfarenheterna av Lissabonstrategin anser föredraganden också att 
Europa 2020 bör göra mer för en bättre förvaltning av strategin och dess 
genomförandeinstrument. För att ta bara ett exempel må det nämnas att 
arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen är oerhört viktiga i detta 
sammanhang.

– Slutligen är föredraganden fast övertygad om att det är en förutsättning, både för att 
Europa 2020 ska bli effektivt och för att de sysselsättningspolitiska riktlinjerna ska bli 
effektiva i det sammanhang där de ingår, att det ägnas tillbörlig uppmärksamhet åt att 
de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan medlemsstaterna och regionerna kan 
övervinnas. Därför behövs det fortsatt arbete för att sammanhållningspolitikens mål 
ska uppnås och dessutom måste det skapas samverkansvinster mellan denna politik 
och andra former av sektorsinriktad politik. Inom nuvarande programplaneringsperiod 



PR\815638SV.doc 27/27 PE441.223v01-00

SV

har EU:s strukturfonder och Sammanhållningsfonden, liksom eventuella framtida 
instrument för EU-finansiering, en avgörande roll att spela i detta hänseende.

De ändringsförslag som framlagts av föredraganden inriktar sig därför dels på att göra texten 
tydligare och mera konsekvent och dels på att åtgärda de frågor som förtecknats i det 
föregående.


