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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europaparlamentet och rådet ska 
enligt artikel 157 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
besluta om åtgärder för att säkerställa 
tillämpningen av principen om lika 
möjligheter och lika behandling av 
kvinnor och män i frågor som rör 
anställning och yrke, inklusive principen 
om lika lön för lika eller likvärdigt arbete.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
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 

(2) Enligt artikel 3.3 i fördraget om 
Europeiska unionen ska unionen bekämpa 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa, socialt skydd och 
jämställdhet mellan kvinnor och män, och 
enligt fördraget 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 



AD\821323SV.doc 3/17 PE443.080v01-00

SV

social utestängning. social utestängning. 

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 8 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
föreskrivs att unionen i all sin verksamhet 
ska syfta till att undanröja bristande 
jämställdhet mellan kvinnor och män 
samt främja jämställdhet mellan dem. I 
artikel 10 föreskrivs att unionen vid 
utformningen och genomförandet av sin 
politik och verksamhet ska söka bekämpa 
all diskriminering på grund av kön, ras 
eller etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning. I artikel 2 i 
EU-fördraget fastställs det att det 
europeiska samhället kännetecknas av 
mångfald, icke-diskriminering, tolerans, 
rättvisa, solidaritet och principen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män.

Ändringsförslag 4

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 

(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 och de bör på 
nytt överväga behovet av att reformera 
sina pensionssystem så att dessa 
återspeglar den verkliga 
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stabilitets- och tillväxtpakten. befolkningssituationen och prognoserna 
för befolkningstillväxten på lång och kort 
sikt. Avvecklingen av den finanspolitiska 
stimulansen bör genomföras och 
samordnas inom ramen för stabilitets- och 
tillväxtpakten.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I samband med att de överväger 
nedskärningar i de offentliga utgifterna, 
särskilt inom omsorg och utbildning, bör 
medlemsstaterna först överväga vilka 
följder sådana nedskärningar skulle få för 
kvinnors sysselsättning.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. 
I detta sammanhang är det väsentligt att 
utnyttja informations- och 

(9) Inom ramen för Europa 2020-strategin 
bör medlemsstaterna genomföra reformer 
som syftar till ”smart tillväxt”, dvs. tillväxt 
på grundval av kunskap och innovation. 
Reformerna bör syfta till att förbättra 
utbildningens kvalitet genom att bekämpa 
stereotypa könsroller, trygga tillträde för 
alla och stärka forskningens och företagens 
konkurrenskraft för att främja innovation 
och kunskapsöverföring i hela EU. De bör 
uppmuntra entreprenörskap och bidra till 
att omvandla kreativa idéer till innovativa 
produkter, tjänster och processer som kan 
skapa tillväxt, högkvalitativa 
arbetstillfällen, territoriell, ekonomisk och 
social sammanhållning och på ett 
effektivare sätt ta itu med samhälleliga 
utmaningar på europeisk och global nivå. 
I detta sammanhang är det väsentligt att 
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kommunikationstekniken fullt ut. utnyttja informations- och 
kommunikationstekniken fullt ut.

Ändringsförslag 7

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 
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.

(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 
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, bekämpande av 
stereotypa könsroller, ökning av 
arbetstillfällenas kvalitet och kamp mot 
segmentering, strukturell arbetslöshet och 
inaktivitet, samtidigt som man tryggar ett 
lämpligt och hållbart socialt skydd, lika 
möjligheter och en aktiv integration för att 
minska fattigdomen. Medlemsstaterna bör 
också sträva efter att öka 
sysselsättningsmöjligheterna för kvinnliga 
arbetstagare inom jordbrukssektorn, och 
se till att lika möjligheter råder inom 
denna liksom inom andra sektorer på 
arbetsmarknaden.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medlemsstaterna bör, i samband 
med att de rapporterar om 
sysselsättningsgraden, tillhandahålla 
tydliga och jämförbara uppgifter, efter 
kön, som på ett korrekt sätt återspeglar 
hur stor andel förvärvsarbete som krävs 
för att en arbetstagare ska vara 
ekonomiskt oberoende, samt 
deltidssysselsättning och 
deltidsarbetslöshet i arbetskraftstatistiken.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Öka deltagandet på arbetsmarknaden och 
minska den strukturella arbetslösheten 

Öka deltagandet på arbetsmarknaden,
minska arbetslösheten och främja 
jämställdheten

Ändringsförslag 10

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 

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 
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social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
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.

social trygghet också för anställda med 
tidsbegränsade kontrakt och 
egenföretagare. Arbetsförmedlingen bör 
stärkas och öppnas för alla, också för 
kvinnor, ungdomar och personer som hotas 
av arbetslöshet. Detta bör ske genom 
individanpassade tjänster inriktade på dem 
som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
ändra arbetsmönstren och arbetsvillkoren 
för kvinnor för att stärka deras position 
på arbetsmarknaden och säkra det sociala 
skydd och de andra ersättningar som 
kvinnor, även de som är egenföretagare, 
har rätt till.

Ändringsförslag 11

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 
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 

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, bland annat genom att undanröja 
hindren för kvinnors förvärvsarbete. 
Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen bland personer i 
arbetsför ålder genom politik som främjar 
ett aktivt åldrande, jämställdhet mellan 
könen och lika lön samt tillgång till sociala 
och arbetsrelaterade skyddsåtgärder och 
förmåner för kvinnor. Särskild 
uppmärksamhet bör också ägnas åt vissa 
utsatta grupper som har särskilt svårt att 
få anställning, såsom ungdomar, 
funktionshindrade och invandrare. Politik 
som främjar balansen mellan arbetsliv och 
privatliv bör inriktas på att öka 
sysselsättningen, särskilt bland ungdomar, 
äldre arbetstagare och kvinnor. Aktiva 
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inträde på arbetsmarknaden, stödja 
egenföretagande och skapandet av 
arbetstillfällen, bl.a. inom miljövänlig 
sysselsättning och på vårdområdet, samt 
främja social innovation.

åtgärder bör vidtas för att öka kvinnors 
förvärvsfrekvens inom det vetenskapliga 
och tekniska området, för att få dem att 
stanna kvar och för att öka deras 
möjligheter till befordring. För att öka 
mäns och kvinnors möjligheter att förena 
arbetsliv och privatliv bör 
medlemsstaterna ge arbetstagarna rätt att 
arbeta deltid samt erbjuda flexibilitet i 
fråga om arbetstider och platsen för 
arbetets utförande, tillgång till flexibel 
och högkvalitativ barnomsorg och 
anhörigvård till ett rimligt pris, samt 
tillräcklig mammaledighet, pappaledighet, 
ledighet för vård av anhörig och 
adoptionsledighet. För att säkerställa 
framsteg inom jämställdhetspolitiken bör 
medlemsstaterna också undanröja hindren 
för nya arbetstagares och kvinnors inträde 
på arbetsmarknaden, stödja 
egenföretagande och skapandet av 
arbetstillfällen, bl.a. inom miljövänlig 
sysselsättning, vilket även är en 
förutsättning för bättre betalda, 
kvalificerade och mer givande 
arbetstillfällen för kvinnor, och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda åtgärder bör vidtas för att ta itu 
med de hinder som kvinnor, särskilt äldre 
kvinnor, yngre kvinnor, 
invandrarkvinnor, kvinnor från 
minoriteter, lesbiska kvinnor, 
transsexuella samt kvinnor med 
funktionshinder ställs inför vid inträdet 
på arbetsmarknaden, inbegripet dem som 
aktivt bekämpar den diskriminering och 
den sociala utestängning som de utsätts 
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för.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ur ett jämställdhetsperspektiv bör kvinnor 
och män ha samma möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden och 
samma möjligheter till befordran. Därför 
bör det bland annat vidtas åtgärder som 
främjar ett delat ansvar mellan kvinnor 
och män i den privata sfären och när det 
gäller omvårdnad, framför allt införandet 
av rätt till pappaledighet, och som 
garanterar bra barnomsorg till rimligt 
pris för barn mellan 0 och 3 år, som ger 
alla barn mellan 3 och 6 år möjlighet till 
förskola och som undanröjer all slags 
diskriminering på arbetsmarknaden, 
såsom den nuvarande löneklyftan mellan 
könen.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på skillnaderna mellan 
kvinnors och mäns 
sysselsättningsmöjligheter i EU krävs det 
särskilda insatser för att fler kvinnor ska 
komma in på arbetsmarknaden, för att det 
allmänna målet om 75 procent ska kunna 
uppnås.
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Ändringsförslag 15

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.

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. Medlemsstaterna bör 
sträva efter att se till att minst 50 procent 
av de förvärvsarbetande kvinnorna har ett 
förvärvsarbete som garanterar dem 
ekonomiskt oberoende. Löneklyftan 
mellan män och kvinnor bör minskas till 
0–5 procent senast 2020.

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 7a: Jämställdhet
Medlemsstaterna bör, genom särskilda 
jämställdhetsmål, integrering av ett 
jämställdhetsperspektiv och särskilda 
politiska åtgärder öka kvinnors 
förvärvsfrekvens och därvid se till att 
deras rättigheter respekteras till fullo, 
samt få bort löneklyftan mellan könen, 
avskaffa diskrimineringen och undanröja 
skillnaderna i sysselsättningsgrad och 
arbetslöshetsnivåer. 
Medlemsstaterna bör sträva efter att 
senast 2020 uppnå en sysselsättningsgrad 
för kvinnor och män på 75 procent 
(baserat på heltidsekvivalenter), bland
annat genom att
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– öka offentliga och privata investeringar, 
skapa mer kvalitativa offentliga tjänster 
och ge stöd till familjer och enskilda 
personer,
– förbättra mäns och kvinnors möjligheter 
att förena arbetsliv och privatliv, särskilt 
inom mansdominerade sektorer, genom 
att ge arbetstagarna rätt att arbeta deltid 
samt erbjuda flexibilitet i fråga om 
arbetstider och platsen för arbetets 
utförande om de begär detta, och 
tillräcklig mammaledighet, pappaledighet, 
ledighet för vård av anhörig och 
adoptionsledighet,
– garantera tillgängliga, överkomliga, 
flexibla och högkvalitativa tjänster, i 
synnerhet tillgången till barnomsorg, med 
målsättningen att 50 procent av barnen i 
åldern 0–3 år ska kunna ges tillgång till 
nödvändig omsorg, liksom också 100 
procent av barnen i åldern 3–6 år, och för 
att också övriga anhöriga, framför allt 
äldre, ska ges bättre tillgång till omsorg, 
– ta itu med otrygga arbetsvillkor och 
ofrivilligt deltidsarbete eftersom 
majoriteten av dem som drabbas av detta 
är kvinnor,
– i större och bättre omfattning utnyttja 
kompetensen hos kvinnor från minoritets-
eller invandrargrupper,
– erkänna rätten för medhjälpande makar 
och livspartner, som i de flesta fall är 
kvinnor och som hjälper till inom 
hantverk, handel, jordbruk, fiske och små 
familjeföretag, till skäligt skydd när det 
gäller social trygghet och arbete, 
– ta itu med de hinder som kvinnor, 
särskilt äldre kvinnor, yngre kvinnor, 
invandrarkvinnor, kvinnor från 
minoriteter, lesbiska kvinnor, 
transsexuella samt kvinnor med 
funktionshinder ställs inför vid inträdet 
på arbetsmarknaden, inbegripet åtgärder 
som aktivt bekämpar den diskriminering 
och den sociala utestängning som de 
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utsätts för,
– uppmuntra fler kvinnor inom 
vetenskapliga och tekniska yrken, öka 
deras möjligheter till befordran inom 
dessa sektorer och se till att kvinnliga 
arbetstagare ges lika tillgång till 
utbildning, och i synnerhet, får ta del av 
utbildningsmöjligheter inom gröna 
arbetstillfällen,
– särskilt uppmärksamma kvinnogrupper 
som är utsatta för fattigdom, såsom 
ensamstående mödrar, unga mödrar, 
ensamstående kvinnor utan 
arbetslivserfarenhet, äldre kvinnor och 
invandrarkvinnor eftersom många av dem 
är oförmögna eller ännu inte redo att 
förbättra sin situation genom att delta i 
arbetsmarknaden.
Medlemsstaterna bör öka sina 
ansträngningar för att fullt ut tillämpa 
principen om lika lön för lika arbete med 
målsättningen att minska löneklyftan 
mellan könen till mellan 0 och 5 procent 
senast 2020. Dessa mål stöds i 
kommissionens omarbetning av 
direktiv 75/117/EEG, ett förslag till 
lagstiftning som är mer effektivt än den 
nuvarande lagstiftningen och som 
fastställer åtgärder i händelse av brott mot 
rätten till lika lön och säkerställer att 
dessa åtgärder är avskräckande och 
proportionella (t.ex. högre påföljder vid 
upprepade förseelser).

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 

Medlemsstaterna bör främja produktivitet 
och anställbarhet genom ett lämpligt utbud 
av kunskap och kompetens som är anpassat 
efter den nuvarande och kommande 
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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.

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, säkerställer tillträde på lika 
villkor och uppmuntrar kvinnors och 
mäns lika deltagande.

Ändringsförslag 18

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 staten, enskilda och arbetsgivare. För 
att stödja ungdomar, särskilt ungdomar 
som är arbetslösa eller saknar 
utbildningsplats, bör medlemsstaterna i 
samarbete med arbetsmarknadens parter 

I samarbete med arbetsmarknadens parter 
och näringslivet bör medlemsstaterna öka 
tillgången till utbildning, stärka 
utbildnings- och yrkesvägledningen, vilket 
bör omfatta att undanröja stereotypa 
föreställningar om könen som leder till 
segregation på arbetsmarknaden, 
parallellt med att man systematiskt 
informerar om nya anställningsmöjligheter, 
ökade möjligheter för kvinnor inom nya 
tekniska sektorer, främjar kvinnors 
medverkan i små och medelstora företag 
och bättre förutser framtida 
kompetensbehov med särskild betoning på 
kvinnors och mäns lika deltagande. 
Investeringar i utvecklingen av mänskliga 
resurser, kompetenshöjning och deltagande 
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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.

i system för livslångt lärande bör främjas 
genom gemensamma ekonomiska bidrag 
från 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.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 9 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ge alla tillgång till allmän och 
yrkesinriktad utbildning av hög kvalitet 
och förbättra utbildningsresultaten bör 
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, 

För att säkra integreringen av 
jämställdhetsprinciper inom utbildning 
och utbildningsprogram genom att ge alla 
tillgång till allmän och yrkesinriktad 
utbildning av hög kvalitet och för att
förbättra utbildningsresultaten bör 
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 och bidra till att minska 
könssegregeringen på arbetsmarknaden i 
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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.

fråga om inom yrken, sektorer och 
befattningsnivåer. 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.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas insatser för att minska 
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 

Mot bakgrund av att fattigdom och social 
utestängning rymmer många aspekter bör 
medlemsstaternas insatser för att minska 
fattigdomen syfta till att främja ett fullt 
deltagande i samhällslivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna för 
alla, varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att garantera lika möjligheter 
och kvinnors lika deltagande på 
arbetsmarknaden, bl.a. genom tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt hälso- och sjukvård. 
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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.

Medlemsstaterna bör vidta effektiva 
åtgärder mot diskriminering, och särskilt 
uppmärksamma kvinnor med tanke på att 
fattigdom främst drabbar kvinnor samt 
integrera ett jämställdhetsperspektiv för 
att skydda utsatta grupper och se till att de 
integreras på arbetsmarknaden. 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 för alla –
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 när det 
gäller jämställdhet, såsom ensamstående 
föräldrar, minoriteter, funktionshindrade, 
barn och ungdomar, äldre kvinnor och 
män, legala invandrare och hemlösa med 
särskilt fokus på kvinnor som utsatts för 
terrorism, människohandel, organiserad 
brottslighet och våld i hemmet. 
Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
den sociala ekonomin och social 
innovation för att stödja de mest utsatta 
och samtidigt skapa en mer 
jämställdhetsmedveten ekonomisk och 
social politik.
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