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1.9.2010 A7-0235/60 

Ändringsförslag  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 9c (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9c) När medlemsstaterna utformar och 

genomför sina nationella reformprogram 

med hänsyn tagen till riktlinjerna i 

bilagan bör de se till att sysselsättnings- 

och socialpolitiken styrs effektivt. De 

berörda parterna, också på regional och 

lokal nivå och även de som påverkas av de 

olika aspekterna inom Europa 

2020-strategin samt parlamentsorgan och 

arbetsmarknadens parter, bör nära 

medverka under hela arbetet med att 

utforma, genomföra, övervaka och 

utvärdera programmen, också vid 

fastställandet av mål och indikatorer. 

Medlemsstaterna bör noggrant övervaka 

vilka konsekvenser de reformer som 

genomförts under respektive nationella 

reformprogram får i sysselsättnings- och 

socialt hänseende. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Ändringsförslag  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 11b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Medlemsstaternas reformer bör 

därför syfta till att stödja 

sysselsättningsfrämjande tillväxt utgående 

från anständigt arbete, i den form det 

stöds av ILO, samt rättesnöret om ”bra 

arbete”, vilket måste gälla både för 

sysselsättningsskapandet och 

förintegreringen på arbetsmarknaden. 

Inom denna ram bör likabehandlingen 

och principen om lika lön för likvärdigt 

arbete på samma arbetsplats, i den form 

de fastställts i artiklarna 18 och 157 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt slås vakt om och stärkas. 

Särskild uppmärksamhet bör också ägnas 

frågan om att minska fattigdomen bland 

personer som är ute i arbetslivet och 

bland barnen. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Ändringsförslag  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

 

Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 13c (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13c) Sammanhållningspolitiken har stor 

betydelse som ett stöd till sysselsättning 

och social integration genom att den 

hjälper regionerna att övervinna sina 

socioekonomiska svårigheter och minska 

skillnaderna, men också genom att den 

tar hänsyn till deras regionala särdrag. 

Medlemsstaterna bör tillsammans arbeta 

för att anordna, komplettera, samordna 

och anpassa sina nationella mål, både 

inom medlemsstaterna själva och mellan 

dem, så att vi får en mera balanserad 

ekonomisk utveckling mellan regionerna. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Ändringsförslag  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
för S&D-gruppen 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0235/2010 
Csaba İry 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 

KOM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Förslag till beslut 
Skäl 13a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (16a) De överordnade målen som 

förtecknats inom de relevanta riktlinjerna 

bör vägleda medlemsstaterna när de 

ställer upp sina egna nationella mål och 

delmål med särskild hänsyn tagen till att 

öka sysselsättningen och minska 

arbetslösheten bland de mest utsatta 

grupperna, bland dem ungdomarna, och 

likaså till att öka utbildningsnivåerna, 

minska antalet elever som i förtid avbryter 

sin skolgång och hjälpa människor ta sig 

ur fattigdomen. Det bör noggrant 

övervakas hur det går med att uppnå 

målen och delmålen och detta bör 

utvärderas utgående från målen för 

Europa 2020 och vid behov bör 

reviderade eller ytterligare mål och delmål 

fastställas vid översynen av riktlinjerna 

för sysselsättning. 

Or. en 

 

 


