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Ændringsforslag 1
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I henhold til artikel 157 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedtager Europa-
Parlamentet og Rådet foranstaltninger, 
der skal sikre anvendelsen af princippet 
om lige muligheder for og ligebehandling 
af mænd og kvinder i forbindelse med 
beskæftigelse og erhverv, herunder 
princippet om lige løn for samme arbejde 
eller arbejde af samme værdi.

Or. es

Ændringsforslag 2
Iratxe García Pérez

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 
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.

(2) Det foreskrives i artikel 3, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Union, at 
Unionen bekæmper social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremmer social 
retfærdighed og beskyttelse samt 
ligestilling mellem kvinder og mænd, og
endvidere kan den tage initiativer med 
henblik på at sikre samordning af
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 
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beskyttelse og bekæmpelse af social 
udstødelse. 

Or. es

Ændringsforslag 3
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Det foreskrives i artikel 8 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, at Unionen i alle sine 
aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og 
fremme ligestilling mellem mænd og 
kvinder. I henhold til artikel 10 i samme 
traktat tilstræber Unionen ved 
udformningen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter at bekæmpe 
enhver form for forskelsbehandling på 
grund af køn, race eller etnisk oprindelse, 
religion eller tro, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Og i artikel 2 i 
traktaten om Den Europæiske Union 
hedder det, at det europæiske samfund er 
præget af pluralisme, ikke-
forskelsbehandling, tolerance, 
retfærdighed, solidaritet og ligestilling 
mellem kvinder og mænd.

Or. es

Ændringsforslag 4
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i (4) Lissabonstrategien, der blev iværksat i 
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2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at øge sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af den globale konkurrence, 
teknologiske ændringer og en aldrende 
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job.

2000, var baseret på en erkendelse af, at 
EU havde behov for at bevare sin 
produktivitet og konkurrenceevne og 
samtidig styrke den sociale samhørighed i 
betragtning af de økonomiske 
vanskeligheder og forandringer, 
teknologiske ændringer og en aldrende 
befolkning. Lissabonstrategien blev 
relanceret i 2005 efter en midtvejsrapport, 
som førte til større fokus på vækst og flere 
og bedre job. I sidste instans lykkedes det 
ikke at opfylde Lissabonstrategiens mål. 
Med dennes fokus på konkurrenceevne, 
omkostningsnedskæringer, afvikling af 
velfærdsstaten, mere og mere fleksible 
arbejdsmarkeder, liberalisering af 
markederne generelt og deregulering på 
de finansielle markeder specielt skete der 
en forværring inden for den ulige 
indkomst- og velstandsfordeling, den 
voksende fattigdom, den sociale 
udstødelse, omfanget af lavtlønnet arbejde 
og de usikre arbejdsvilkår.  Tiden er nu 
inde til, at Den Europæiske Union følger 
en alternativ strategi for bæredygtig 
udvikling, social retfærdighed og fuld 
beskæftigelse.

Or. en

Ændringsforslag 5
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien, 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 

(7) Kommissionen foreslog at udarbejde en 
ny strategi for det næste årti, Europa 2020-
strategien. I den sammenhæng må 
Kommissionen erkende, at der er behov 
for forandringer i de nuværende 
makroøkonomiske politikker (dvs. 
stabilitetspagten bør suspenderes, 
privatiserings- og liberaliseringsprocesser 
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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.

bringes til ophør osv.), så vægten lægges 
på at skabe kvalitetspræget arbejde med 
rettigheder for kvinder, indføre bedre 
lønninger, nedbringe fattigdommen og 
øge den sociale inklusion og fremskridt.  
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 opfylde 
de nationale mål og fjerne de hindringer, 
der hæmmer oprettelsen af flere 
kvalitetsjob.

Or. en

Ændringsforslag 6
Mariya Nedelcheva

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, og de bør 
endvidere tage behovet for en reform af 
deres pensionssystemer op til fornyet 
overvejelse, så disse afspejler den reelle 
demografiske situation og prognoserne 
for væksten i befolkningen på kort og 
lang sigt. Afviklingen de finanspolitiske 
incitamenter bør gennemføres og 
samordnes inden for rammerne af 
stabilitets- og vækstpagten.

Or. bg
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Ændringsforslag 7
Ilda Figueiredo

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 bedre 
makroøkonomiske resultater, der tager 
sigte på en socialt og miljømæssigt 
bæredygtig udvikling. Med dette for øje 
bør Kommissionen dels ændre de 
nuværende makroøkonomiske rammer for 
at sikre offentlige og private investeringer 
og øget produktion, prioritere flere job og 
bedre arbejdsvilkår, især for kvinder, samt 
sociale fremskridt for alle, dels sikre, at 
reformer på det økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige og sociale område 
bidrager til at øge folks livskvalitet og give 
unge en bedre fremtid.

Or. en

Ændringsforslag 8
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Medlemsstaterne bør, når de 
overvejer at foretage nedskæringer i de 
offentlige udgifter, især på pleje- og 
uddannelsesområdet, først se nærmere på 
sådanne nedskæringers konsekvenser for 
beskæftigelsen blandt kvinder.

Or. en
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Ændringsforslag 9
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Inden for rammerne af Europa 2020-
strategien bør medlemsstaterne gennemføre 
reformer, der tager sigte på "intelligent 
vækst", dvs. vækst drevet frem af viden og 
innovation. Reformer bør tage sigte på at 
forbedre kvaliteten af uddannelse, sikre 
adgang for alle og styrke forskningens og 
erhvervslivets konkurrencedygtighed for at 
fremme innovation og videnoverførsel i 
hele EU. Medlemsstaterne bør opmuntre 
iværksættervirksomhed og bidrage til at 
omdanne kreative idéer til innovative 
produkter, tjenester og processer, der kan 
skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, 
økonomisk og social samhørighed og mere 
effektivt takle de europæiske og globale 
samfundsmæssige udfordringer. I den 
forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte 
informations- og 
kommunikationsteknologier.

(9) Inden for rammerne af Europa 2020-
strategien bør medlemsstaterne gennemføre 
reformer, der tager sigte på "intelligent 
vækst", dvs. vækst drevet frem af viden og 
innovation. Reformer bør tage sigte på at 
forbedre kvaliteten af uddannelse ved at 
bekæmpe kønsstereotypering og sikre 
adgang for alle og på at styrke 
forskningens og erhvervslivets 
konkurrencedygtighed for at fremme 
innovation og videnoverførsel i hele EU. 
Medlemsstaterne bør opmuntre 
iværksættervirksomhed og bidrage til at 
omdanne kreative idéer til innovative 
produkter, tjenester og processer, der kan 
skabe vækst, kvalitetsjob, geografisk, 
økonomisk og social samhørighed og mere 
effektivt takle de europæiske og globale 
samfundsmæssige udfordringer. I den 
forbindelse er det vigtigt fuldt ud at udnytte 
informations- og 
kommunikationsteknologier.

Or. es

Ændringsforslag 10
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 

(11) Endelig bør medlemsstaternes 
reformprogrammer også tage sigte på 
"inklusiv vækst". Inklusiv vækst indebærer 
opbygning af et sammenhængende 
samfund, hvor borgerne har mulighed for 
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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 
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.

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 
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. Medlemsstaterne bør 
ligeledes tilstræbe at øge 
beskæftigelsesmulighederne for 
kvindelige arbejdstagere i 
landbrugssektoren ved at sikre 
ligebehandling i forhold til andre 
erhvervssektorer.

Or. en

Ændringsforslag 11
Mariya Nedelcheva

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 

(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 
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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 
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.

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, 
handicappede og lovlige indvandrere. De 
bør også sikre, at den økonomiske vækst 
gavner alle borgere og alle regioner, og 
derfor sørge for effektive arbejdsmarkeder 
ved at udforme og gennemføre passende 
foranstaltninger, som kan forebygge 
udelukkelse fra arbejdsmarkedet.   Kernen 
i medlemsstaternes reformprogrammer bør 
derfor være at investere i vellykkede 
overgange, udvikle de nødvendige 
færdigheder, øge jobkvaliteten 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. I medlemsstater, der 
ikke har systemer, som kæder 
undervisning, uddannelse og 
efteruddannelse af arbejdsstyrken 
sammen med arbejdsmarkedets behov, bør 
indførelse af sådanne systemer fremmes.   

Or. bg

Ændringsforslag 12
Iratxe García Pérez

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 

(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 
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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 
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.

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, bekæmpe 
kønsstereotypering, øge jobkvaliteten og 
bekæmpe segmentering, strukturel 
arbejdsløshed og inaktivitet, samtidig med 
at der sikres en passende og holdbar social 
beskyttelse, lige muligheder og aktiv 
inklusion for at reducere fattigdom.

Or. es

Ændringsforslag 13
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Medlemsstaterne bør i deres 
indberetninger om beskæftigelsesfrekvens 
fremlægge klare og sammenlignelige 
data, som er opdelt efter køn, således at de 
giver et korrekt billede af, hvor stor en 
andel af beskæftigelsen der sikrer 
arbejdstageren økonomisk uafhængig, 
efter deltidsbeskæftigelse og efter delvis 
ledighed i arbejdskraftstatistikkerne.

Or. en
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Ændringsforslag 14
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag –  Retningslinje 7 - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og 
reducere strukturel arbejdsløshed 

Øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og 
reducere arbejdsløshed samt fremme 
ligestilling mellem mænd og kvinder

Or. en

Ændringsforslag 15
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 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 lavtuddannede 
arbejdstagere og øge ældre arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 

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 lavtuddannede 
arbejdstagere og øge ældre arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
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erfaring styrkes. erfaring styrkes, og der sikres kvinder og 
mænd lige adgang og sker fremme af 
deres ligelige deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 16
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 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 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 kvinder 
og 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 bør 
ændre arbejdsmønstre og -vilkår for 
kvinder for at styrke deres stilling på 
arbejdsmarkedet og sikre dem social 
beskyttelse og anden form for støtte, som 
kvinder er berettiget til, herunder kvinder, 
som er selvstændige erhvervsdrivende.

Or. en
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Ændringsforslag 17
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 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.

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 fremmer aktiv aldring, 
ligestilling mellem kønnene og ligeløn, 
adgang til social og 
arbejdsmarkedsrelateret beskyttelse og 
anden form for støtte til kvinder og 
integration på arbejdsmarkedet af unge, 
handicappede, 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. For at sikre, at der 
sker fremskridt i ligestillingspolitikkerne, 
skal medlemsstaterne også fjerne 
hindringer for nyuddannedes og kvinders 
adgang til arbejdsmarkedet, støtte 
selvstændige erhvervsdrivende og 
jobskabelse, bl.a. inden for grøn 
beskæftigelse, hvilket også er en 
forudsætning for bedre lønnede, 
højtkvalificerede og tilfredsstillende job 
for kvinder, og på plejeområdet, samt
fremme social innovation

Or. en
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Ændringsforslag 18
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 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.

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, herunder fjerne 
hindringer for kvinders deltagelse på 
arbejdsmarkedet. Medlemsstaterne skal 
øge beskæftigelsesfrekvensen gennem 
politikker, der fremmer aktiv aldring, 
ligestilling mellem kønnene og ligeløn og 
integration på arbejdsmarkedet af unge, 
handicappede, indvandrere og andre 
sårbare grupper. Politikker, der sikrer 
balance mellem arbejde og privatliv, skal 
indrettes på at øge 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig blandt 
unge, ældre arbejdstagere og kvinder. Der 
skal træffes aktive foranstaltninger for at 
øge kvinders deltagelse på det 
videnskabelige og tekniske område for at 
fastholde dem dér og øge deres 
forfremmelsesmuligheder. Med henblik 
på at forbedre mulighederne for at forene 
arbejde og privatliv for mænd og kvinder 
skal medlemsstaterne sikre arbejdstagere 
ret til deltidsarbejde og fleksible forhold 
med hensyn til arbejdstid og arbejdsplads, 
adgang til økonomisk overkommelige og 
fleksible børnepasningsmuligheder af høj 
kvalitet og plejefaciliteter for andre 
plejeafhængige personer, samt passende 
barsels-, fædre-, pleje- og adoptionsorlov.   
Medlemsstaterne skal også fjerne 
hindringer for nyuddannedes adgang til 
arbejdsmarkedet, støtte selvstændige 
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erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og på 
plejeområdet, samt fremme social 
innovation.

Or. en

Ændringsforslag 19
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 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.

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 
sikre, at grupper i den erhvervsaktive 
alder i højere grad deltager på 
arbejdsmarkedet gennem politikker, der 
fremmer aktiv aldring og ligestilling 
mellem kønnene. Endvidere skal der 
lægges særlig vægt på visse sårbare 
grupper, som har specielt svært ved at 
finde arbejde, herunder bl.a. unge, 
handicappede og indvandrere. Og der skal 
ligeledes lægges særlig vægt på at sikre 
ligeløn som en kvalitetsfaktor set ud fra et 
beskæftigelses- og rimelighedssynspunkt.
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 
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arbejdsmarkedet, støtte selvstændige 
erhvervsdrivende og jobskabelse, bl.a. 
inden for grøn beskæftigelse og på 
plejeområdet, samt fremme social 
innovation. 

Or. es

Ændringsforslag 20
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal træffes specifikke 
foranstaltninger til at nedbryde de 
hindringer, som kvinder, især ældre 
kvinder, unge kvinder, indvandrerkvinder, 
kvinder tilhørende mindretal, lesbiske 
kvinder, transseksuelle og lign. og kvinder 
med handicap, støder på, når de skal ind 
på arbejdsmarkedet, herunder også 
foranstaltninger, der aktivt bekæmper de 
former for forskelsbehandling og social 
udstødelse, som kvinderne udsættes for.

Or. en

Ændringsforslag 21
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud fra et kønsmæssigt 
ligestillingssynspunkt skal kvinder og 
mænd have samme muligheder for at 
komme ind og gøre karriere på 
arbejdsmarkedet. Der skal derfor bl.a. 
udvikles politikker, som tager sigte på at 
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fremme medansvar mellem kvinder og 
mænd i den private sfære og på 
pasningsområdet, bl.a. gennem indførelse 
af fædreorlov, på at sikre, at der 
forefindes økonomisk overkommelige 
børnepasningsordninger af høj kvalitet 
for børn mellem 0 og 3 år, på at tilbyde 
almindelig skolegang for børn på mellem 
3 og 6 år og på at afskaffe enhver form 
for forskelsbehandling på arbejdspladsen, 
som f.eks. de nuværende kønsrelaterede 
lønforskelle.  

Or. es

Ændringsforslag 22
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Bilag– Retningslinje 7– afsnit 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

På baggrund af den eksisterende forskel 
mellem beskæftigelsesniveauet for kvinder 
og mænd i EU skal der gøres en særlig 
indsats for at integrere kvinder på 
arbejdsmarkedet med henblik på at nå det 
overordnede beskæftigelsesmål på 75 %.

Or. es

Ændringsforslag 23
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 – afsnit 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 

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

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 
indvandrere. Medlemsstaterne bør gøre en 
indsats for at sikre, at mindst 50 % af de 
beskæftigede kvinder er økonomisk 
uafhængige. Den kønsrelaterede 
lønforskel bør bringes ned på 0-5 % inden 
2020.

Or. en

Ændringsforslag 24
Ilda Figueiredo

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 7a: Ligestilling mellem 
mænd og kvinder
Medlemsstaterne skal ved hjælp af 
specifikke mål for ligestilling mellem 
kønnene, integrering af 
ligestillingsaspektet og konkrete 
politikforanstaltninger øge beskæftigelsen 
blandt kvinder på en måde, som i fuldt 
omfang respekterer arbejdstagernes 
rettigheder og afskaffer kønsrelaterede 
lønforskelle, forskelsbehandling og 
kønsrelaterede forskelle i 
beskæftigelsesfrekvenser og 
ledighedsprocenter.
Medlemsstaterne skal gøre en indsats for 
at nå op på en beskæftigelsesfrekvens på 
75 % for kvinder og mænd (baseret på 
fuldtidsækvivalenter) inden 2020 bl.a. ved
– at øge de offentlige og private 
investeringer, forbedre de offentlige 
tjenesters kvalitet og støtte familier og 
privatpersoner
– at sikre tilgængelige, økonomisk 
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overkommelige og fleksible tjenester af 
høj kvalitet, især adgang til 
børnepasningsfaciliteter, ved hjælp af 
tiltag, som dækker 50 % af 
pasningsbehovet for børn på mellem 0 og 
3 år og 100 % af behovet for børn på 
mellem 3 og 6 år, samt bedre adgang for 
andre plejeafhængige personer, især 
ældre mennesker 
– at tage usikre arbejdsvilkår op til 
behandling, eftersom de fleste af dem, der 
berøres heraf, er kvinder
– i højere grad og mere effektivt at gøre 
brug af de færdigheder, kvinder 
tilhørende mindretal og 
indvandrerkvinder besidder
– at anerkende medhjælpende ægtefællers 
og livsledsageres – som for størstepartens 
vedkommende er kvinder, der hjælper 
med inden for håndværk, handel, 
landbrug og fiskeri og i små 
familievirksomheder – ret til passende 
socialsikrings- og beskæftigelsesrelateret 
beskyttelse
– at forbedre arbejdsvilkårene og 
værdsættelsen af arbejde i sektorer, hvor 
kvinder er særlig talstærkt repræsenteret 
(f.eks. inden for plejesektoren, husligt 
arbejde og i visse servicesektorer)

Medlemsstaterne bør intensivere deres 
indsats for i fuldt omfang at bringe 
princippet om lige løn for lige arbejde i 
anvendelse og for at bringe den 
kønsrelaterede lønforskel ned på 0-5 % 
inden 2020. Disse mål til blive støttet i 
Kommissionens ændrede direktiv 
75/117/EØF, et lovgivningsmæssigt 
forslag, som er mere effektivt end den 
gældende lovgivning, og som indeholder 
foranstaltninger, der bringes i anvendelse 
i tilfælde af manglende overholdelse af 
retten til ligeløn, og som sikrer, at disse 
har afskrækkende virkning og står i 
rimeligt forhold til overtrædelsen (f.eks. 
strengere sanktioner i tilfælde af gentagne 
overtrædelser).
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Or. en

Ændringsforslag 25
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 7 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 7: Ligestilling mellem 
mænd og kvinder
Medlemsstaterne skal ved hjælp af 
integrering af ligestillingsaspektet og 
konkrete politikforanstaltninger øge 
beskæftigelsen blandt kvinder, øge 
antallet af kvinder, som er økonomisk 
uafhængige, og afskaffe kønsrelaterede 
lønforskelle. 
Med henblik på at forbedre mulighederne 
for at forene arbejde og privatliv for 
mænd og kvinder skal medlemsstaterne 
sikre arbejdstagere ret til deltidsarbejde og 
fleksible forhold med hensyn til arbejdstid 
og arbejdsplads, adgang til økonomisk 
overkommelige og fleksible 
børnepasningsmuligheder af høj kvalitet 
og plejefaciliteter for andre 
plejeafhængige personer, samt passende 
barsels-, fædre-, pleje- og adoptionsorlov. 
Medlemsstaterne skal gøre kvinder mere 
økonomisk uafhængige ved bl.a. at sikre 
ordentlige lønninger, adgang til passende 
social sikring og anstændige arbejdsvilkår 
for alle former for beskæftigelse. Der skal 
træffes specifikke foranstaltninger til at 
nedbryde de hindringer, som kvinder, især 
ældre kvinder, unge kvinder, 
indvandrerkvinder, kvinder tilhørende 
mindretal, lesbiske kvinder, transseksuelle 
og lign. og kvinder med handicap, støder 
på, når de skal ind på arbejdsmarkedet, 
herunder også foranstaltninger, der aktivt 
bekæmper de former for 
forskelsbehandling og social udstødelse, 
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som kvinderne udsættes for.
Medlemsstaterne skal nedbringe forskelle 
mellem kønnene ved at sikre lige løn for 
lige arbejde, mindske kønsopdelingen 
efter arbejdsfunktion, sektor og rang på 
arbejdsmarkedet, bl.a. ved hjælp af 
forbedrede arbejdsvilkår og værdsættelse 
af traditionelt kvindedominerede sektorer 
og bedre muligheder for at forene arbejde 
og privatliv i mandsdominerede sektorer. 
Medlemsstaterne skal ligeledes aktivt 
tilskynde kvinder til i højere grad at 
deltage inden for videnskabelige og 
tekniske erhverv, øge deres 
karrieremuligheder i disse sektorer, sikre, 
at kvindelige arbejdstagere har lige 
adgang til uddannelse og undervisning og 
især, at de bliver omfattet af 
mulighederne for at blive uddannet til 
varetagelse af grønne job.
Medlemsstaterne skal i deres bestræbelser 
på at bekæmpe fattigdom lægge særlig 
vægt på kvindegrupper, der især rammes 
af fattigdom, som f.eks. enlige mødre, 
unge mødre, enlige kvinder uden 
erhvervserfaring, ældre kvinder og 
indvandrerkvinder, da mange af disse er 
ude af stand til eller endnu ikke i stand til 
at forbedre deres situation ved at komme 
ind på arbejdsmarkedet.

Or. en

Ændringsforslag 26
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal fremme produktivitet 
og beskæftigelsesegnethed gennem et 
passende udbud af viden og færdigheder, 
der er tilpasset den nuværende og 

Medlemsstaterne skal fremme produktivitet 
og beskæftigelsesegnethed gennem et 
passende udbud af viden og færdigheder, 
der er tilpasset den nuværende og 
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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 lavtuddannede 
arbejdstagere og øge ældre arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
erfaring styrkes.

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 lavtuddannede 
arbejdstagere og øge ældre arbejdstageres 
beskæftigelsesegnethed, samtidig med at 
højt uddannede arbejdstageres, herunder 
forskeres, uddannelse, kompetencer og 
erfaring styrkes, og der sikres kvinder og 
mænd lige adgang og sker fremme af 
deres ligelige deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 27
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – afsnit 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 

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 og øgede muligheder for 
kvinder inden for sektoren for nye 
teknologier, fremme kvinders deltagelse i 
SMV og være opmærksomme på 
fremtidige kvalifikationsbehov. 
Investeringer i udviklingen af 
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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. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. en

Ændringsforslag 28
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – afsnit 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, 

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 med særlig vægt på 
ligelig deltagelse af kvinder og mænd. 
Investeringer i udviklingen af 
menneskelige ressourcer, opkvalificering 
og deltagelse i livslange læringsordninger 
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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. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. en

Ændringsforslag 29
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 8 – afsnit 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 

I samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
og erhvervslivet skal medlemsstaterne 
forbedre adgangen til faglig uddannelse, 
forbedre uddannelses- og 
erhvervsvejledningen, der skal gøre op 
med kønsstereotyper, der fører til 
opsplitning på arbejdsmarkedet,
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 
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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. For at opfylde 
disse mål skal medlemsstaterne fuldt ud 
mobilisere EU-midler.

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. 
For at opfylde disse mål skal 
medlemsstaterne fuldt ud mobilisere EU-
midler.

Or. es

Ændringsforslag 30
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 at sikre integration af 
ligestillingsprincipperne i programmer for 
almen og faglig uddannelse gennem
adgang til faglig og almen uddannelse af 
kvalitet for alle 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 
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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. 
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.

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. 
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. en

Ændringsforslag 31
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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 

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 
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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. 
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.

uddannelse, faglig uddannelse samt 
voksenuddannelse) også under inddragelse 
af læring i uformelle sammenhænge, og 
bidrage til at mindske kønsopdelingen 
efter arbejdsfunktion, sektor og rang på 
arbejdsmarkedet. 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. 
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. en

Ændringsforslag 32
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – afsnit 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 

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 
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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 
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.

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 
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, med 
særlig vægt på kvindelige ofre for 
terrorisme, menneskehandel, organiseret 
kriminalitet og vold i hjemmet. 
Medlemsstaterne skal også aktivt fremme 
den sociale økonomi og den sociale 
innovation til støtte for de mest sårbare.

Or. en
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Ændringsforslag 33
Antonyia Parvanova

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – afsnit 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 
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 

I betragtning af den flerdimensionale 
karakter af fattigdom og social udstødelse 
skal medlemsstaternes bestræbelser på at 
nedbringe fattigdom 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, og lige deltagelse på 
arbejdsmarkedet for kvinder, 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 og integrere 
kønsaspektet for at beskytte udsatte 
grupper og sikre deres integration i 
arbejdsmarkedet. 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 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 i 
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innovation til støtte for de mest sårbare. forbindelse med ligestilling, 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 og føre 
økonomiske og sociale politikker, der er 
mere fokuseret på kønsaspektet.

Or. en

Ændringsforslag 34
Marije Cornelissen

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – afsnit 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 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
De sociale sikringssystemer og 
pensionssystemerne skal moderniseres, så 

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 
forskellige stadier i borgernes liv og 
skærme dem mod risikoen for eksklusion. 
De sociale sikringssystemer og 
pensionssystemerne skal moderniseres, så 
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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.

de udnyttes fuldt ud til at sikre passende 
indkomststøtte og adgang til sundhedspleje 
for alle - 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.

Or. en

Ændringsforslag 35
Iratxe García Pérez

Forslag til afgørelse
Bilag – Retningslinje 10 – afsnit 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

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 med 
særlig fokus på kvinder og under 
hensyntagen til feminiseringen af 
fattigdom. For at bekæmpe social 
eksklusion, udnytte deres potentiale og 
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aktive politikker til fremme af inklusion 
styrkes for at skabe muligheder på 
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. 

fremme arbejdsmarkedsdeltagelsen, skal de 
sociale beskyttelsessystemer, livslang 
læring og aktive politikker til fremme af 
inklusion styrkes for at skabe muligheder 
på 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.

Or. es


