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1.9.2010 A7-0235/51 

Ändringsförslag  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste öka sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, den tekniska 
utvecklingen och den åldrande 
befolkningen. Lissabonstrategin lanserades 
på nytt 2005, efter en halvtidsöversyn som 
ledde till en tydligare inriktning på tillväxt 
och fler och bättre arbetstillfällen. 

(4) Lissabonstrategin, som lanserades 
2000, baserades på ett erkännande av att 
EU måste behålla sin produktivitet och 
konkurrenskraft och samtidigt stärka den 
sociala sammanhållningen mot bakgrund 
av den globala konkurrensen, de 
ekonomiska kopplingarna och 

förändringarna, den tekniska utvecklingen 
och befolkningsförändringen. 
Lissabonstrategin lanserades på nytt 2005, 
efter en halvtidsöversyn som ledde till en 
tydligare inriktning på tillväxt och fler och 
bättre arbetstillfällen. Lissabonstrategin 
uppnådde i slutändan inte sina mål. 

Inriktad som den var på konkurrenskraft, 

kostnadsnedskärningar, avveckling av 

välfärdsstaten, alltmer flexibla 

arbetsmarknader, liberalisering av 

marknaderna i allmänhet och avreglering 

av finansmarknaderna i synnerhet kom 

den att leda till att inkomster och 

förmögenheter blev ännu mer ojämlikt 

fördelade, samt till att fattigdomen, det 

sociala utanförskapet, låglönearbetet och 

de osäkra arbetstillfällena ökade. Det är 

dags för en alternativ strategi för hållbar 

utveckling, social rättvisa och full 

sysselsättning från Europeiska unionens 

sida. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Ändringsförslag  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 7 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, för att 
EU skulle kunna gå stärkt ur krisen och 

ställa om ekonomin i riktning mot smart 

och hållbar tillväxt för alla. Fem 
överordnade mål, som förtecknas under de 
relevanta riktlinjerna, utgör de 
gemensamma målsättningar som vägleder 
medlemsstaternas och unionens åtgärder. 
Medlemsstaterna bör göra allt som står i 
dess makt för att nå de nationella målen 
och undanröja de flaskhalsproblem som 
begränsar tillväxten. 

(7) Kommissionen föreslog att man skulle 
utarbeta en ny strategi för det nya 
årtiondet, Europa 2020-strategin, och i det 
sammanhanget måste den nuvarande 

makroekonomiska politiken läggas om 

(till exempel kan stabilitetspakten inte 

fortsätta och det måste sättas stopp för 

privatiseringen och liberaliseringen) och 

man måste prioritera skapandet av 

arbetstillfällen av hög kvalitet med 
rättigheter för alla arbetstagare, bättre 

löner, minskad fattigdom samt ökad social 

integrering och mera framsteg. Fem 
överordnade mål, som förtecknas under de 
relevanta riktlinjerna, utgör de 
gemensamma målsättningar som vägleder 
medlemsstaternas och unionens åtgärder. 
Medlemsstaterna bör nå de nationella 
målen och undanröja hindren för att det 
skapas flera arbetstillfällen av hög 

kvalitet. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Ändringsförslag  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 8 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga 
makroekonomisk stabilitet och hållbara 
offentliga finanser, förbättra 

konkurrenskraften, minska den 
makroekonomiska obalansen och förbättra 
arbetsmarknadens resultat. Avvecklingen 
av den finanspolitiska stimulansen bör 
genomföras och samordnas inom ramen 
för stabilitets- och tillväxtpakten. 

(8) Som ett led i de övergripande 
”exitstrategierna” för den ekonomiska 
krisen bör medlemsstaterna genomföra 
ambitiösa reformer för att trygga bättre 
makroekonomiska resultat med fokus på 
en socialt och miljömässigt hållbar 

utveckling, minska den makroekonomiska 
obalansen och främja högkvalitativ 
sysselsättning och socialt skydd. Den 
finanspolitiska stimulansen bör fortsätta 
under de närmast följande tre till 

fem åren för att vi ska få bukt med den 

ekonomiska stagnationen och den 

stigande arbetslösheten. Samordnad 
finanspolitisk stimulans på 

medlemsstatsnivå och EU-nivå bör 

inriktas på ekonomisk återhämtning 

genom en fokuserad 

EU-återhämtningsplan där ett 

jämställdhetsperspektiv är integrerat i alla 

dess beståndsdelar och där en procent av 

EU:s BNP varje år avsätts för 

investeringar i en miljömässigt och 

ekonomiskt hållbar utveckling och 

därmed blir en inträdesstrategi i riktning 

mot nya arbetstillfällen av hög kvalitet.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Ändringsförslag  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 12 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) EU:s och medlemsstaternas 

strukturreformer kan effektivt bidra till 

tillväxt och arbetstillfällen om de ökar 

EU:s konkurrenskraft i den globala 

ekonomin, skapar nya möjligheter för 

Europas exportindustri och ger 

konkurrenskraftigt tillträde till viktig 

import. Reformerna bör därför anpassas 

med hänsyn till deras inverkan på den 

externa konkurrenskraften så att de 

främjar EU:s tillväxt och deltagande på 

öppna och rättvisa marknader i hela 

världen. 

utgår 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Ändringsförslag  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Bilaga – riktlinje -7 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Riktlinje -7: Jämställdhet 

 Medlemsstaterna kommer, genom 

särskilda jämställdhetsmål, integrering av 

ett jämställdhetsperspektiv och särskilda 

politiska åtgärder, att 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 

 – öka offentliga och privata investeringar, 

skapa fler offentliga tjänster av hög 

kvalitet och ge stöd till familjer och 

enskilda personer, 

 – garantera tillgängliga, överkomligt 

prissatta, 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 

vårdbehövande ska få bättre tillgång till 
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omsorg, framför allt äldre, 

 – ta itu med otrygga arbetsvillkor eftersom 

majoriteten av dem som drabbas av dessa 

är kvinnor, 

 – mer och bättre ta till vara färdigheterna 

hos minoritets- och invandrarkvinnor, 

 – erkänna att medhjälpande makar och 

livspartner, vilka i flertalet fall är kvinnor 

och hjälper till inom hantverket, handeln, 

jordbruket, fisket och smärre 

familjeföretag, har rätt till lämpligt skydd 

för sin sociala trygghet och sina arbeten, 

 – förbättra arbetsförhållandena och 

värdesättningen av arbetet inom typiskt 

kvinnodominerade branscher (vård, 

hushållsarbete och vissa tjänstesektorer). 

 Medlemsstaterna bör göra mer för att fullt 

förverkliga principen om lika lön för lika 

arbete och sträva efter att minska 

löneklyftan mellan könen till mellan 

0 och 5 procent senast 2020. Dessa mål 

kommer att få stöd i kommissionens 

förslag till ändring av 

direktiv 75/117/EEG, ett 

lagstiftningsförslag 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. skärpta påföljder vid 

upprepade förseelser). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Ändringsförslag  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna bör integrera de principer 
för flexicurity som antagits av Europeiska 

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

Medlemsstaterna bör integrera och tillämpa 
begreppet ”bra arbete” samt fullt ut 
utnyttja stödet från Europeiska 
socialfonden för att öka deltagandet på 
arbetsmarknaden och bekämpa 
segmentering och ofrivillig inaktivitet, 
ojämlikhet mellan könen, och samtidigt 
minska den strukturella arbetslösheten. 
Begreppet ”bra arbete” poängterar starkt 

främjandet av kvalitet i arbetslivet, bättre 

social trygghet och social integration, 

utbyggnad av arbetstagarnas nuvarande 

rättigheter och införande av nya 

rättigheter, främjande av hälsa och 

säkerhet på arbetsplatsen, bättre 

hantering av sociala risker och 

möjligheter att förena arbetet och livet 

utanför arbetet. Åtgärderna för att öka 
säkerheten genom att frångå otrygga 
anställningsförhållanden, tillsammans 

med de atypiska avtalsarrangemang som 

hör samman med dem bör med eftertryck 
vidtas av medlemsstaterna för att atypiska 

former av anställning ska kunna 

begränsas och fås bort och missbruk av 

sådana anställningsformer bör beivras. 
Medlemsstaterna måste därför införa en 
kombination av trygga och pålitliga 
anställningskontrakt, en aktiv och 
integrerande arbetsmarknadspolitik, 
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effektivt livslångt lärande, strategier för att 
stödja rätten till arbetskraftens frivilligt 
valda rörlighet och rätten till effektiva 
sociala trygghetssystem med hög kvalitet 
för att garantera att övergångar mellan 
olika arbeten åtföljs av tydliga rättigheter 
för arbetslösa att få adekvata förmåner 
och skräddarsydda åtgärder så de kan få 

arbete med hög kvalitet eller, vid behov, 

yrkesutbildning och förbättring av 

kunskaper och färdigheter. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Ändringsförslag  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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

Medlemsstaterna bör utnyttja dialogen 
mellan arbetsmarknadens parter och ta itu 
med segmenteringen på arbetsmarknaden 
genom åtgärder mot tillfälliga och otrygga 
anställningar, diskriminering av kvinnor, 
migranter, äldre personer och personer 

med funktionshinder, brist på 
sysselsättning och svart arbete. Svart 
arbete bör bekämpas genom skärpta 

kontroller från yrkesinspektionens och 

socialförsäkringsmyndigheternas sida och 

genom skatteåtgärder för 

låginkomsttagare samt för handel och 

hantverk. Yrkesmässig rörlighet bör 
belönas genom arbets-, social- och 
skatterättsliga åtgärder. Man måste 
förbättra arbetets kvalitet och 
anställningsvillkoren genom att bekämpa 
låga löner och garantera 
”fattigdomssäkrad” social trygghet också 
för personer med otrygga anställningar 
och andra former av atypiska 

arbetskontrakt och egenföretagare. 
Medlemsstaterna bör enas om ett EU-mål 

för minimilöner (lagstadgade eller 

kollektivavtalade på nationell, regional 

eller sektoriell nivå), som ska ge en 

ersättning på minst 60 procent av relevant 

(nationell, sektoriell osv.) 

genomsnittsinkomst, och dessutom enas 
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om en tidtabell för att nå detta mål i alla 

medlemsstater. Arbetsförmedlingen måste 
stärkas effektivt och öppnas för alla, 
särskilt för ungdomar och personer som 
hotas av arbetslöshet, och sådana åtgärder 
måste vidtas inom ramen för en aktiv 

arbetsmarknadspolitik för alla. På så sätt 
kan man erbjuda individanpassade tjänster 
inriktade på dem som befinner sig längst 
bort från arbetsmarknaden.  

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/58 

Ändringsförslag  58 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och på 
vårdområdet, samt främja social 
innovation. 

För att främja en miljömässigt och socialt 
hållbar utveckling och höja 
förvärvsfrekvensen, särskilt för 
lågutbildade, bör medlemsstaterna justera 
skatte- och förmånssystemen och öka den 
offentliga sektorns möjlighet att ge det stöd 
som krävs. Medlemsstaterna bör höja 
förvärvsfrekvensen genom politik som 
främjar begreppet ”bra arbete”, 
jämställdhet mellan könen och lika lön för 
lika arbete eller arbete av lika värde samt 
integration på arbetsmarknaden för 
ungdomar, funktionshindrade, invandrare 
och andra utsatta grupper. För detta 
ändamål behövs det en europeisk 

ungdomsgaranti så att alla ungdomar i 

EU, så fort de står inför arbetslöshet, 

garanteras ett lämpligt och välbetalt 

arbete utgående från sina kunskaper och 

färdigheter, lärlingsutbildning, 

påbyggnadsutbildning eller arbete i 

förening med yrkesutbildning. Politik som 
främjar balansen mellan arbetsliv och 
privatliv genom tillhandahållande av 
barnomsorg till rimligt pris och nya former 
för arbetets organisation bör inriktas på 
arbetstidsförkortning med bibehållen lön 

och därmed på att öka sysselsättningen, 
särskilt bland ungdomar, äldre arbetstagare 
och kvinnor, särskilt i syfte att hålla kvar 
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högutbildade kvinnor på det vetenskapliga 
och tekniska området. Ytterligare bör 
denna politik ge ökad trygghet under 

övergångsskeden genom ett gott 

anställningsskydd, bättre sociala 

rättigheter och socialskydd, så att 

inkomstrisker förebyggs och garantier 

skapas för att pensionsrättigheter och 

sjukförsäkringstäckning etc. kan kvarstå 

och fortsätta förvärvas i samband med 

övergångar i arbetslivet och även under 

perioder av ledighet (till exempel 

vårdledighet, ledighet för 

påbyggnadsutbildning, sabbatsår och 

dylikt). Medlemsstaterna bör också göra 
det lättare att förena arbetet och livet i 

övrigt genom att klart minska den 

genomsnittliga veckoarbetstiden, utan att 

löneförmånerna minskar, tillsammans 

med att klart sänka det lagliga 

maximiantalet veckoarbetstimmar och 

strikt begränsa övertidsarbete. 

Medlemsstaterna bör också undanröja 
hindren för nya arbetstagares inträde på 
arbetsmarknaden, stödja egenföretagande 
och skapandet av arbetstillfällen, bl.a. inom 
miljövänlig sysselsättning och värdefulla 
tjänster, särskilt sociala, samt främja 
social innovation. Genom att tiden i 
arbetslivet begränsas bör ungdomar och 

nya arbetssökande få möjlighet att komma 

in på arbetsmarknaden. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/59 

Ändringsförslag  59 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
för GUE/NGL-gruppen 
 
Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

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 
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 

Medlemsstaterna bör intensifiera sina 

insatser för att utrota fattigdomen och 
därvid också inrikta sig på de villkor som 

arbetande fattiga lever under. Insatserna 
bör syfta till att främja ett fullt och 
självvalt deltagande i det politiska livet, 
samhällslivet, kulturlivet och ekonomin 
och öka sysselsättningsmöjligheterna, 
varvid Europeiska socialfonden bör 
utnyttjas till fullo. Insatserna bör också 
inriktas på att behålla och åstadkomma 
såväl lika möjligheter som tillgång till 
överkomliga, hållbara och högkvalitativa 
tjänster och offentliga tjänster (däribland 
onlinetjänster i enlighet med riktlinje 4), 
särskilt inom hälso- och sjukvård, i 
synnerhet när det gäller social trygghet, 

sysselsättning, hälsa och närservice. 
Medlemsstaterna bör vidta aktiva och 
effektiva åtgärder mot diskriminering. För 
att bekämpa socialt utanförskap, ge 
människor ökad egenmakt och främja 
deltagandet på arbetsmarknaden bör de 
sociala trygghetssystemen, det livslånga 
lärandet och den aktiva 
integrationspolitiken stärkas så att 
människor ges möjligheter i olika skeden 
av livet och skyddas mot risken för 
utanförskap. De sociala trygghetssystemen 
och pensionssystemen måste moderniseras 
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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. 

så att de kan användas fullt ut för att 
garantera en inkomst som skyddar mot 
fattigdom samt tillgång till hälso- och 
sjukvård, och därigenom skapa social 
sammanhållning. Förmånssystemen bör 
inriktas på att garantera inkomsttrygghet 
vid omställningar och minska fattigdomen, 
särskilt bland de grupper som är mest 
utsatta för socialt utanförskap såsom 
minoriteter, funktionshindrade, barn och 
ungdomar, äldre kvinnor och män, 
invandrare och hemlösa. Medlemsstaterna 
bör samfällt åta sig att inom hela EU 

avskaffa bostadslösheten senast 2015 och 

utarbeta en integrerad politik för att alla 

ska kunna bo anständigt till överkomligt 

pris och få den energiförsörjning de 

behöver. Rådet bör enas om ett EU-mål 

för minimiinkomstsystem och 

avgiftsfinansierade system för ersättning 

av inkomstbortfall, som ska ge ett 

inkomststöd på minst 60 procent av den 

nationella medianinkomsten, och 

dessutom enas om en tidtabell för att nå 

detta mål i alla medlemsstater. Som ett 

första steg mot att utrota fattigdomen 

bland barn inom EU bör medlemsstaterna 

förbinda sig att minska fattigdomen bland 

barn med 50 procent fram till 2012 

utifrån indikatorer som inte enbart är 

ekonomiska samt avsätta tillräckliga 

resurser för att detta mål ska nås. Att ett 

barn, särskilt för ensamstående föräldrar, 

ska innebära en risk att bli fattig är inte 

förenligt med Europeiska unionens mål. 

Berörda föräldrar bör skyddas från denna 

risk genom kostnadsfri barnomsorg, 

socialt stöd och skräddarsydda 

stödåtgärder från arbetsförmedlingarna. 

Medlemsstaterna bör också aktivt främja 
den sociala ekonomin och social 
innovation för att möta de olika sociala 
risker som kan uppstå under ett liv, 

särskilt för de mest utsatta. 

Or. en 

 


