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Ændringsforslag  1 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at antallet af 

langtidsledige på grund af den økonomiske 

krise og dens eftervirkninger er fordoblet 

siden 2007 og nu udgør halvdelen af alle 

ledige eller over 12 mio. personer, 

svarende til 5 % af EU's erhvervsaktive 

befolkning; der henviser til, at over 60 % af 

de langtidsledige i 2014 havde været uden 

beskæftigelse i mindst to år i træk;  

A. der henviser til, at antallet af 

langtidsledige på grund af den økonomiske 

krise, der er forværret af de EU-dikterede 

spareplaner og disses eftervirkninger, er 

fordoblet siden 2007 og nu udgør 

halvdelen af alle ledige eller over 12 mio. 

personer, svarende til 5 % af EU's 

erhvervsaktive befolkning; der henviser til, 

at over 60 % af de langtidsledige i 2014 

havde været uden beskæftigelse i mindst to 

år i træk;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Ændringsforslag  2 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at der er store forskelle i 

langtidsledigheden i de enkelte 

medlemsstater, der spænder fra 1,5 procent 

i Østrig til 19,5 procent i Grækenland; der 

henviser til, at medlemsstaterne med den 

største langtidsledighed er Italien, Portugal, 

Slovakiet, Kroatien, Spanien og 

Grækenland; der henviser til 

nødvendigheden af, at det økonomiske 

opsving kommer op i fart, da det på 

nuværende tidspunkt ikke har den fornødne 

dynamik til at reducere den høje 

strukturelle arbejdsløshed væsentligt; 

B. der henviser til, at der er store forskelle i 

langtidsledigheden i de enkelte 

medlemsstater, der spænder fra 1,5 procent 

i Østrig til 19,5 procent i Grækenland; der 

henviser til, at medlemsstaterne med højest 

langtidsledighed er Italien, Portugal, 

Slovakiet, Kroatien, Spanien og 

Grækenland, som samtidig var de første 

ofre for de spareplaner, hvis virkninger 

snart vil ramme alle medlemsstater; der 

henviser til nødvendigheden af, at det 

økonomiske opsving kommer op i fart, da 

det på nuværende tidspunkt ikke har den 

fornødne dynamik til at reducere den høje 

strukturelle arbejdsløshed væsentligt; der 

henviser til, at de dramatiske 

konsekvenser af EU's sparepolitikker 

stadig er synlige;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Ændringsforslag  3 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt C 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

C. der henviser til, at de officielle 

statistikker undervurderer situationen, fordi 

en stor del af de langtidsledige ikke er 

registreret, og fordi der er metodologiske 

mangler ved dataindsamlingen;  

C. der henviser til, at de officielle 

statistikker undervurderer situationen, fordi 

en stor del af de langtidsledige ikke er 

registreret, og fordi der er metodologiske 

mangler ved dataindsamlingen, hvilket 

beviser, at de organisationer, der 

beskæftiger sig med arbejdsløshed, ikke er 

indrettet på opgaven;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Ændringsforslag  4 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at langtidsledigheden 

ofte fører til fattigdom, ulighed og social 

udstødelse og især rammer sårbare 

mennesker, der er ugunstigt stillet på 

arbejdsmarkedet;  

D. der henviser til, at langtidsledigheden 

ofte fører til fattigdom, ulighed og social 

udstødelse for alle slags mennesker uanset 

køn, alder og farve; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Ændringsforslag  5 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. der henviser til, at langtidsledigheden 

gradvist distancerer folk fra 

arbejdsmarkedet, fordi deres 

kvalifikationer og faglige netværk eroderer, 

og deres arbejdsrytme går tabt, hvilket kan 

føre til en negativ spiral med isolering fra 

samfundet, problemer i hjemmet og en 

følelse af fremmedgørelse; der henviser til, 

at en ud af fem langtidsledige hvert år 

giver op og falder hen i passivitet, fordi 

deres jobsøgning er slået fejl; 

E. der henviser til, at langtidsledigheden 

gradvist distancerer folk fra 

arbejdsmarkedet, fordi deres 

kvalifikationer og faglige netværk eroderer, 

og deres arbejdsrytme går tabt, hvilket kan 

føre til en negativ spiral med isolering fra 

samfundet, problemer i hjemmet og en 

følelse af fremmedgørelse; der henviser til, 

at en ud af fem langtidsledige hvert år 

giver op og falder hen i passivitet, fordi 

deres jobsøgning er slået fejl; der henviser 

til, at antallet af selvmord er vokset 

eksponentielt i alle typer af erhverv og alle 

socialklasser; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Ændringsforslag  6 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at konsekvenserne af 

langtidsledighed er særligt alvorlige i 

husstande, hvor ingen har arbejde, og ofte 

tager form af lavt uddannelsesniveau, 

isolering fra "arbejdsverdenen", øgede 

psykiske og helbredsmæssige problemer, 

social udstødelse, og i de værste tilfælde 

nedarvning af fattigdom fra generation til 

generation; 

udgår 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Ændringsforslag  7 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der påpeger, at de fortsat høje niveauer af 

langtidsledighed udgør en trussel mod 

opnåelsen af Europa 2020-strategiens 

overordnede mål om en beskæftigelse på 

75 % for de 20- til 64-årige og en 

nedbringelse af antallet af personer, der er 

eller risikerer at blive fattige eller socialt 

udstødte, med mindst 20 millioner; 

I. der påpeger, at de fortsat høje niveauer af 

langtidsledighed udgør en trussel mod 

opnåelsen af Europa 2020-strategiens 

overordnede mål, som støttes og forfægtes 

af EU, om en beskæftigelse på 75 % for de 

20- til 64-årige og en nedbringelse af 

antallet af personer, der er eller risikerer at 

blive fattige eller socialt udstødte, med 

mindst 20 millioner; der påpeger, at disse 

mål er utopiske og urealistiske i den 

nuværende globaliseringskontekst; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Ændringsforslag  8 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der påpeger, at denne henstilling har 

fællestræk med Ungdomsgarantien; der 

finder, at man bør tage ved lære af de 

indledende erfaringer med gennemførelsen 

af Ungdomsgarantien; 

K. der påpeger, at denne henstilling har 

fællestræk med Ungdomsgarantien; der 

finder, at man bør tage ved lære af de 

indledende erfaringer med gennemførelsen 

af Ungdomsgarantien; der påpeger, at det 

allerede er velkendt, at 

Ungdomsgarantien er en fiasko; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Ændringsforslag  9 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt K a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ka. der påpeger, at arbejdsløsheden kun 

kan bekæmpes ved at skabe flere jobs og, 

med henblik herpå, støtte SMV’erne, 

eftersom de tegner sig for 90 % af alle 

jobs;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/10 

Ændringsforslag  10 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt K b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Kb. der påpeger, at hovedårsagen til 

arbejdsløsheden er den sociale dumping 

fra ”lavomkostningslande”, der 

ødelægger vores industriarbejdspladser; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Ændringsforslag  11 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt K c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Kc. der påpeger, at vi kun kan beskytte os 

mod disse lavomkostningslande ved at 

genoprette grænserne og toldsatserne for 

at værne om vores hjemlige produktion; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Ændringsforslag  12 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. hilser Kommissionens initiativ med 

fremsættelse af et forslag til Rådet 

henstilling om integration af langtidsledige 

på arbejdsmarkedet velkomment; 

understreger, at hvis forslaget var blevet 

fremsat og havde fået Rådets godkendelse 

tidligere, kunne en del af den 

langtidsledighed, der ses i dag, have været 

undgået; frygter, at en henstilling fra Rådet 

måske ikke er tilstrækkelig til hurtigt at 

rette op på situationen for de 

langtidsledige, og tilskynder 

medlemsstaterne til at gøre deres hertil; 

1. hilser Kommissionens initiativ med 

fremsættelse af et forslag til Rådet 

henstilling om integration af langtidsledige 

på arbejdsmarkedet velkomment; 

understreger, at hvis forslaget var blevet 

fremsat og havde fået Rådets godkendelse 

tidligere, og hvis EU’s politikker havde 

været mindre uansvarlige, kunne en del af 

den langtidsledighed, der ses i dag, have 

været undgået; frygter, at en henstilling fra 

Rådet måske ikke er tilstrækkelig til hurtigt 

at rette op på situationen for de 

langtidsledige, og tilskynder 

medlemsstaterne til at gøre deres hertil; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Ændringsforslag  13 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. støtter forslagets tre hovedbestanddele: 

i) en ambitiøs indsat for at øge de 

langtidslediges tilmelding hos en 

arbejdsformidling med henblik på at nå op 

på fuld dækning, ii) en vurdering af de 

langtidslediges individuelle potentiale, 

behov og jobpræferencer, inden de når 18 

måneders arbejdsløshed,  og iii) 

udarbejdelse af tilbud om skræddersyede, 

afbalancerede og omfattende 

”jobintegrationsaftaler” mellem den 

langtidsledige og de berørte tjenester senest 

på det tidspunkt, hvor vedkommende når 

op på 18 måneders arbejdsløshed; 

fremhæver dog, at der bør foretages en 

individuel vurdering, inden den 

pågældende har været ledig i 12 måneder, 

så det sikres, at jobintegrationsaftalen kan 

ligge klar, inden vedkommende når 18 

måneders ledighed; fastholder vigtigheden 

af, at tretrinstilgangen i relevante tilfælde 

også omfatter inddragelse af ikke-statslige 

aktører, såsom sociale ngo'er, der arbejder 

med langtidsledige, i processen som 

helhed; 

2. udtrykker tvivl omkring de materielle 

vilkår for og den praktiske 

gennemførlighed af forslagets tre 

hovedbestanddele: i) en ambitiøs indsat for 

at øge de langtidslediges tilmelding hos en 

arbejdsformidling med henblik på at nå op 

på fuld dækning, ii) en vurdering af de 

langtidslediges individuelle potentiale, 

behov og jobpræferencer, inden de når 18 

måneders arbejdsløshed,  og iii) 

udarbejdelse af tilbud om skræddersyede, 

afbalancerede og omfattende 

”jobintegrationsaftaler” mellem den 

langtidsledige og de berørte tjenester senest 

på det tidspunkt, hvor vedkommende når 

op på 18 måneders arbejdsløshed; 

fremhæver dog, at der bør foretages en 

individuel vurdering inden for den første 

ledighedsmåned, så det sikres, at 

jobintegrationsaftalen kan ligge klar inden 

for de første seks ledighedsmåneder; 

fastholder vigtigheden af, at 

tretrinstilgangen i relevante tilfælde også 

omfatter inddragelse af ikke-statslige 

aktører, såsom sociale ngo'er, der arbejder 

med langtidsledige, i processen som 

helhed, medmindre de pågældende 

medlemsstater allerede har en national 

arbejdsformidling;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/14 

Ændringsforslag  14 

Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. støtter opfordringen til tæt samarbejde 

imellem og effektiv koordinering af alle de 

parter, der er involveret i reintegrationen af 

langtidsledige (herunder 

civilsamfundsorganisationer, når det er 

relevant) og indførelse af 

etstedsbehandling, hvor den ledige har en 

enkelt professionel sagsbehandler (”ét 

centralt kontaktpunkt”), og hvor 

reintegrationsindsatsen ikke afbrydes i 

tilfælde af, at den ledige går fra én 

støtteordning til en anden; 

4. fremhæver opfordringen til tæt 

samarbejde imellem og effektiv 

koordinering af alle de parter, der er 

involveret i reintegrationen af 

langtidsledige (herunder 

civilsamfundsorganisationer, når det er 

relevant) og indførelse af 

etstedsbehandling, hvor den ledige har en 

enkelt professionel sagsbehandler (”ét 

centralt kontaktpunkt”), og hvor 

reintegrationsindsatsen ikke afbrydes i 

tilfælde af, at den ledige går fra én 

støtteordning til en anden; udtrykker tvivl 

om effektiviteten af denne 

fremgangsmåde set i lyset af manglen på 

ressourcer og af de budgetmæssige og 

finansielle stramninger, som EU forventer 

af medlemsstaterne; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 
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Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger behovet for en individuel 

tilgang til vurderingen af langtidslediges 

evner og behov med henblik på deres 

reintegration på arbejdsmarkedet – en 

tilgang, som bør respektere deres 

eksisterende rettigheder og tage deres mere 

generelle personlige forhold og hertil 

knyttede behov i betragtning; understreger 

behovet for et tilstrækkeligt antal højt 

kvalificerede medarbejdere, der er i stand 

til at tilbyde langtidsledige, som er en 

uhomogen gruppe, en individuel 

behandling;  

5. understreger behovet for en individuel 

tilgang til vurderingen af langtidslediges 

evner og behov med henblik på deres 

reintegration på arbejdsmarkedet – en 

tilgang, som bør respektere deres 

eksisterende rettigheder og tage deres mere 

generelle personlige forhold og hertil 

knyttede behov i betragtning; understreger 

behovet for et tilstrækkeligt antal højt 

kvalificerede medarbejdere, der er i stand 

til at tilbyde langtidsledige, som er en 

uhomogen gruppe, en individuel 

behandling; fremhæver nødvendigheden 

af mere effektive arbejdsformidlinger; 

tilskynder derfor medlemsstaterne til at 

afsætte flere midler til deres nationale 

arbejdsformidlinger; 

Or. en 
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Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. finder det afgørende, at alle programmer 

for reintegration af langtidsledige er 

tilpasset behovene på arbejdsmarkedet og 

er formuleret i tæt samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter; opfordrer 

medlemsstaterne til, bl.a. under henvisning 

til princippet om virksomhedernes sociale 

ansvar, at motivere arbejdsgiverne til at 

engagere sig aktivt i at tilbyde 

jobmuligheder for langtidsledige, og, hvor 

det er nødvendigt, at udpege mentorer til at 

smidiggøre reintegrationen af 

langtidsledige på arbejdspladsen; opfordrer 

medlemsstaternes arbejdsformidlinger til at 

hjælpe SMV’er med at fremme sådanne 

mentorordninger; minder om, at 

langtidsledige ikke kun har brug for jobs, 

men også omfattende rådgivning og 

forberedelse, hvis deres genindtræden på 

arbejdsmarkedet skal blive vellykket; 

7. finder det afgørende, at alle programmer 

for reintegration af langtidsledige er 

tilpasset behovene på arbejdsmarkedet og 

er formuleret i tæt samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter; opfordrer 

medlemsstaterne til, bl.a. under henvisning 

til princippet om virksomhedernes sociale 

ansvar, at motivere arbejdsgiverne til at 

engagere sig aktivt i at tilbyde 

jobmuligheder for langtidsledige, og, hvor 

det er nødvendigt, at udpege vejledere til at 

smidiggøre reintegrationen af 

langtidsledige på arbejdspladsen; opfordrer 

medlemsstaternes arbejdsformidlinger til at 

hjælpe SMV’er med at fremme sådanne 

mentorordninger; minder om, at 

langtidsledige ikke kun har brug for jobs, 

men også omfattende rådgivning og 

forberedelse, hvis deres genindtræden på 

arbejdsmarkedet skal blive vellykket; 

insisterer på, at sådanne bestemmelser 

skal være frivillige og kunne tilpasses til 

hver medlemsstats egne nationale 

forhold; opfordrer på det kraftigste til, at 

disse bestemmelser bliver og forbliver 

ikkebindende; 

Or. en 
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Dominique Martin 
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Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. opfordrer medlemsstaterne til at matche 

den støtte, som EU yder – især gennem 

Den Europæiske Socialfond – til deres 

nationale politikker for bekæmpelse af 

langtidsledighed med tilstrækkelige 

nationale midler; understreger, at de 

budgetmæssige begrænsninger, som nogle 

medlemsstater (især dem, der er omfattet af 

økonomiske tilpasningsprogrammer) er 

underlagt, ikke må forhindre en hurtig 

gennemførelse af henstillingen; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge 

mulighederne for hurtig adgang til EU-

finansiering og til så vidt muligt at 

mobilisere yderligere ressourcer, som det 

blev gjort i tilfældet med 

Ungdomsinitiativet; understreger 

nødvendigheden af, at en række 

medlemsstater afsætter tilstrækkelige 

midler til at styrke behandlingskapaciteten 

i arbejdsformidlingerne;  

8. opfordrer medlemsstaterne til at matche 

den støtte, som EU yder – især gennem 

Den Europæiske Socialfond – til deres 

nationale politikker for bekæmpelse af 

langtidsledighed med tilstrækkelige 

nationale midler, idet det må huskes på, at 

EU-midlerne i forvejen går til mange 

forskellige formål, og at dette nye formål 

ikke bør have nogen negativ indvirkning 

på de hidtidige modtagere; understreger, at 

de budgetmæssige begrænsninger, som 

nogle medlemsstater (især dem, der er 

omfattet af økonomiske 

tilpasningsprogrammer) er pålagt af EU, 

bør tages i betragtning, idet de kan udgøre 

en legitim hindring for en hurtig 

gennemførelse af henstillingen; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge 

mulighederne for hurtig adgang til EU-

finansiering og til så vidt muligt at 

mobilisere yderligere ressourcer, som det 

blev gjort i tilfældet med 

Ungdomsinitiativet; understreger 

nødvendigheden af, at en række 

medlemsstater afsætter tilstrækkelige 

midler til at styrke behandlingskapaciteten 

i arbejdsformidlingerne;  

Or. en 
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Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at vurdere, hvordan 

man kan støtte specifikke 

uddannelsesprogrammer for personer i 

arbejde samt forretningsudvikling og 

investeringsplaner, der har skabt varige 

kvalitetsjobs for langtidsledige; 

9. opfordrer medlemsstaterne til at vurdere, 

hvordan man kan støtte specifikke 

uddannelsesprogrammer for personer i 

arbejde samt forretningsudvikling og 

investeringsplaner, der har skabt varige 

kvalitetsjobs for langtidsledige; opfordrer 

Kommissionen til at lade medlemsstaterne 

gøre, hvad der er nødvendigt for deres 

egne lande; 

Or. en 
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Dominique Martin 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1093/2015 

Thomas Händel 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet 

Forslag til beslutning 

Punkt 11 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

11. minder om, at det i sin holdning 

vedrørende Rådets afgørelse om 

retningslinjer for medlemsstaternes 

beskæftigelsespolitikker insisterer på 

specifikke foranstaltninger til beskyttelse 

af langtidsledige mod social udstødelse og 

til reintegration af samme på 

arbejdsmarkedet under fuld overholdelse 

af traktaterne; 

udgår 

Or. en 

 

 


