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Ändringsförslag  1 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget), 

– med beaktande av artiklarna 3 och 

5 i fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  2 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 3a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av den reviderade 

europeiska sociala stadgan, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  3 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av FN:s 

konvention om barnets rättigheter, 

Or. en 
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Ändringsförslag  4 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av mål 3 för 

hållbar utveckling (säkerställa att alla kan 

leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar), 

och särskilt mål 3.7 (senast 2030 

säkerställa att alla har tillgång till sexuell 

och reproduktiv hälsovård, inklusive 

familjeplanering, information och 

utbildning, och att reproduktiv hälsa 

integreras i nationella strategier och 

program) och mål 3.8 (åstadkomma 

allmän hälso- och sjukvård för alla, som 

även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång 

till grundläggande hälso- och sjukvård av 

god kvalitet liksom tillgång till säkra, 

effektiva och ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin av 

god kvalitet),  

Or. en 

 

Ändringsförslag  5 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av mål 4 för 

hållbar utveckling (säkerställa en 

inkluderande och jämlik utbildning av 

god kvalitet och främja livslångt lärande 

för alla), 

Or. en 
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Ändringsförslag  6 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6c (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av mål 5 för 

hållbar utveckling (uppnå jämställdhet, 

och alla kvinnors och flickors egenmakt), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  7 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6d (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av mål 8 för 

hållbar utveckling (verka för en 

inkluderande och långsiktigt hållbar 

ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla) och särskilt mål 8.5 

(senast 2030 uppnå full och produktiv 

sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla kvinnor och män, 

inklusive ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning), mål 8.6 (till 2020 

väsentligt minska den andel ungdomar 

som varken arbetar eller studerar) och 

mål 8.8 (skydda arbetstagarnas rättigheter 

och främja en trygg och säker arbetsmiljö 

för alla arbetstagare, inklusive 

arbetskraftsinvandrare, i synnerhet 

kvinnliga migranter, och människor i 

otrygga anställningar), 

Or. en 
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Ändringsförslag  8 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 6e (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av mål 10 för 

hållbar utveckling (minska ojämlikheten 

inom och mellan länder) och särskilt mål 

10.4 (besluta om politik, särskilt finans-, 

löne- och socialskyddspolitik, och 

successivt uppnå ökad jämlikhet), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  9 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av den 

interinstitutionella proklamationen den 17 

november 2017 i Göteborg av den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  10 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av FN:s mål för 
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hållbar utveckling, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  11 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 13 december 2017 om 

rekommendationen till följd av 

undersökningen avseende penningtvätt, 

skatteundandragande och 

skatteflykt, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  12 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13c (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 4 juli 2013 om krisens konsekvenser 

för utsatta gruppers tillgång till vård 

(2013/2044(INI)), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  13 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 
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Beaktandeled 13d (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 8 juli 2015 om initiativ för grön 

sysselsättning och att ta vara på den 

gröna ekonomins jobbpotential 

(2014/2238(INI)), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  14 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13e (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av 

Europaparlamentets resolution av den 13 

september 2016 om inrättande av 

gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för 

balans mellan arbetsliv och privatliv 

(2016/2017(INI)), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  15 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 13f (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 11 juni 2013 om subventionerat 

boende i Europeiska unionen 

(2012/2293(INI)), 

Or. en 
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Ändringsförslag  16 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 14a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av kommissionens 

meddelande av den 3 mars 2010 om 

Europa 2020 – En strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020), 

samt parlamentets resolution av den 16 

juni 2010 om Europa 2020, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 14b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av kommissionens 

åtgärdspaket för sociala investeringar av 

den 20 februari 2013, inklusive 

rekommendation 2013/112/EU om att 

bryta det sociala arvet och investera i 

barnens framtid, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 23a (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av kommissionens 

offentliggörande av den sjunde upplagan 

av den årliga rapporten Employment and 

Social Developments in Europe (2017), 

som är inriktad på rättvisa mellan 

generationerna och solidaritet i EU, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 26a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 24 november 2015 om att minska 

ojämlikhet, med särskilt fokus på 

barnfattigdom, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  20 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 28a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 14 juni 2017 om behovet av en EU-

strategi för att sätta stopp för och 

förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor 

och män, 

Or. en 

 



 

AM\1143784SV.docx 11/136 PE616.558v03-00 

 SV 

Ändringsförslag  21 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 28b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av sin resolution av 

den 14 mars 2017 om jämställdhet mellan 

kvinnor och män i Europeiska unionen 

2014–2015, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  22 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport Income inequalities and 

employment patterns in Europe before 

and after the Great Recession, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37b (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

översiktsrapport Sjätte europeiska 

undersökningen om arbetsvillkor, 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37c (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport Social mobility in the EU, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37d (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport New forms of employment, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37e (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport Pay inequalities experienced by 

posted workers: Challenges to the “equal 

treatment” principle, med dess ingående 
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översikt över hur regeringarna och 

arbetsmarknadens parter runt om i 

Europa ställer sig till principen om lika 

lön för lika arbete, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37f (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport Developments in working life in 

Europe: EurWORK annual review 2016, 

särskilt kapitlet Pay inequalities – 

Evidence, debate and policies, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37g (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport Occupational change and wage 

inequality: European Jobs Monitor 2017, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 
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Förslag till resolution 

Beaktandeled 37h (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

rapport Women, men and working 

conditions in Europe, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  30 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 37i (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 – med beaktande av Eurofounds 

studier om arbetsmarknadsparternas 

delaktighet i den europeiska 

planeringsterminen och 

arbetsmarknadsparternas roll i den 

europeiska planeringsterminen 2011–

2014, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs 
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i Europa 2020-strategin. i Europa 2020-strategin. 

Sysselsättningsgraden varierar dock 

mycket, från 65 % i Grekland, Kroatien, 

Italien och Spanien, vilket är under EU:s 

genomsnitt, till över 75 % i 

Nederländerna, Danmark, Storbritannien, 

Tyskland och Sverige. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs 

i Europa 2020-strategin. 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs 

i Europa 2020-strategin. Det råder 

fortfarande mycket stora skillnader i 

medlemsstaterna och sysselsättningen har 

ännu inte återhämtat sig från krisen och 

det är också en bit kvar till de nationella 

Europa 2020-målen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017. 
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% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som 

fastställs i Europa 2020-strategin. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  34 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs 

i Europa 2020-strategin. 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

%, vilket är ett framsteg på vägen mot att 

nå sysselsättningsmålet på 75 % som 

fastställs i Europa 2020-strategin. 

Fortfarande är 18,9 miljoner arbetslösa, 

investeringarna är fortfarande för låga, 

löneutvecklingen är svag och fattigdomen 

bland förvärvsarbetande ökar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 72,3 

% och betyder att EU är på god väg att nå 

sysselsättningsmålet på 75 % som fastställs 

i Europa 2020-strategin. 

A. Sysselsättningsgraden i EU ökar 

och har nått 235,4 miljoner människor i 

sysselsättning under andra kvartalet 2017, 

vilket utgör en sysselsättningsgrad på 

72,3 %, dock utan att kvaliteten på 

sysselsättningen anges, och betyder att EU 

är på god väg att nå sysselsättningsmålet på 

75 % som fastställs i Europa 2020-
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strategin, vilket i sig inte är tillräckligt 

eftersom EU enligt artikel 3 i EU-

fördraget ska sträva efter full 

sysselsättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Aa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Aa. Sysselsättningen mätt i 

arbetstimmar per anställd är fortfarande 3 

% lägre än före krisen i EU och 4 % lägre 

i euroområdet på grund av ökningen av 

deltidsarbete och färre antal arbetstimmar 

för heltidsanställda. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år. 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år. 

Arbetslöshetstalen varierar dock mycket, 

från omkring 4 % i Tyskland till nästan 

20 % i Spanien och 23,6 % i Grekland. 

Dold arbetslöshet (arbetslösa personer 

som vill arbeta, men inte aktivt söker 

jobb) var 20 % år 2016. 

Or. en 
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Ändringsförslag  38 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år. 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år, 

men denna återhämtning är fortfarande 

mycket ojämnt fördelad mellan 

medlemsstaterna och gynnar de länder 

som inte behövde genomföra djupgående 

strukturreformer eller följa 

anpassningsprogram. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år. 

B. Fortfarande är 18,9 miljoner 

människor arbetslösa trots att 

arbetslösheten i EU befinner sig på 7,5 % 

och i euroområdet på 8,9 %, vilket är den 

lägsta nivån på nio år respektive åtta år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl B 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år. 

B. Arbetslösheten i EU befinner sig på 

7,5 %, vilket är den lägsta nivån på nio år, 

men andelen långtidsarbetslösa är 

fortfarande alarmerande hög, över 45 %. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  41 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Enligt Eurostat (2017) sjönk 

ofrivilligt deltidsarbete från 2013 till 2016 

i EU-28 som procentandel av den totala 

deltidssysselsättningen från 26 % till 

24,6 %. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  42 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Sysselsättningstillväxten har varit 

starkare bland äldre arbetstagare, 

högkvalificerade och män snarare än 

bland unga, lågkvalificerade och kvinnor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 
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Förslag till resolution 

Skäl Ba (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ba. Sysselsättningsgraden för kvinnor 

är fortfarande 11 procentenheter lägre än 

för män, vilket visar på bestående 

könsskillnader. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  44 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Bb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Bb. Deltidsarbete har ökat med 11 % 

jämfört med 2008 och 

heltidssysselsättningen har sjunkit med 

2 % under samma period, medan 

ofrivilligt deltidsarbete fortfarande utgör 

nästan en tredjedel av deltidsarbetet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Bc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Bc. Segmenteringen på 

arbetsmarknaden mellan fasta och 

atypiska jobb är oroväckande. Det finns 

länder där andelen visstidsanställningar 

ligger på mellan 10 och 20 %, med få 
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övergångar till tillsvidareanställningar 

och där tillfälliga jobb utgör en 

återvändsgränd snarare än en 

språngbräda till ett fast jobb. Detta 

hindrar många arbetstagare från att dra 

fördel av säkra och relativt välbetalda 

jobb och goda framtidsutsikter och skapar 

en löneklyfta mellan tillsvidareanställda 

och visstidsanställda. Segmenteringen på 

arbetsmarknaden ökar till följd av att 

många EU-länder antar så kallade 

tvåtredjedelsreformer av lagstiftningen 

om anställningsskydd för att underlätta 

tillfälliga anställningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Även om en liten förbättring av 

ungdomsarbetslösheten kan konstateras, är 

den fortfarande oroväckande hög och 

uppgår till 16,6 % (18,7 % i euroområdet). 

2016 fanns det fortfarande 6,3 miljoner 

unga människor i åldrarna 15–24 som 

varken arbetade eller studerade. 

C. Även om en liten förbättring av 

ungdomsarbetslösheten kan konstateras, är 

den fortfarande oroväckande hög och 

uppgår till 16,6 % (18,7 % i euroområdet). 

Enligt utkastet till gemensam 

sysselsättningsrapport har unga oftare 

atypiska anställningsformer som 

tidsbegränsad anställning, ofrivilligt 

deltidsarbete och låglönejobb. Vissa 

länder har infört åtgärder såsom minskad 

minimilön för att uppmuntra arbetsgivare 

att anställa unga, vilket utgör en 

oacceptabel behandling av unga baserat 

på förbudet mot diskriminering på grund 

av ålder, i enlighet med artikel 19 i EUF-

fördraget och direktiv 2000/78 om 

likabehandling i arbetslivet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  47 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Skäl C 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

C. Även om en liten förbättring av 

ungdomsarbetslösheten kan konstateras, är 

den fortfarande oroväckande hög och 

uppgår till 16,6 % (18,7 % i euroområdet). 

2016 fanns det fortfarande 6,3 miljoner 

unga människor i åldrarna 15–24 som 

varken arbetade eller studerade. 

C. Ungdomsarbetslösheten är 

fortfarande oroväckande hög och uppgår 

till 16,6 % (18,7 % i euroområdet). 2016 

fanns det fortfarande 6,3 miljoner unga 

människor i åldrarna 15–24 som varken 

arbetade eller studerade. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  48 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. 2016 fanns det fortfarande 6,3 

miljoner unga människor i åldrarna 15–

24 som varken arbetade eller studerade. 

Andelen unga med högst 

grundskoleutbildning är fortfarande runt 

20 % i flera medlemsstater som Malta, 

Spanien, Rumänien och ligger över EU-

genomsnittet på 10 % i Portugal, 

Bulgarien, Italien, Ungern, 

Storbritannien och Grekland. Skolavhopp 

utgör en komplex utmaning på 

individuell, nationell och europeisk nivå. 

Ungdomar som hoppar av skolan är ofta 

både socialt och ekonomiskt missgynnade. 

Skolavhoppen beror i grund och botten på 

elevernas socioekonomiska situation, 

såsom svåra familjesituationer, 

arbetslöshet, låga hushållsinkomster och 

föräldrarnas låga utbildningsnivå. En 

minskning av skolavhoppen påverkas av 
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ländernas ekonomiska politik och 

sysselsättnings-, social- och hälsopolitik 

och beror också på förbättringar i det 

socioekonomiska klimatet – högre 

ekonomisk tillväxt, åtgärder för att 

bekämpa fattigdom och förbättra hälsan 

och effektiv integration av migranter och 

minoriteter i samhället. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  49 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Huvudansvaret för att ta itu med 

ungdomsarbetslösheten ligger fortfarande 

på medlemsstaterna. Det handlar då om 

att utveckla och genomföra regelverk för 

arbetsmarknaden, utbildningssystem och 

en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ca (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ca. Av de arbetslösa i EU-28 är 46,4 % 

långtidsarbetslösa, dvs. de har varit utan 

jobb i 12 månader eller mer (motsvarande 

siffra för euroområdet är 49,7 %). 

Or. pt 
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Ändringsförslag  51 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Cb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Cb. I sju medlemsstater är 

långtidsarbetslösheten (som procentandel 

av den totala arbetslösheten) 4–23 % 

högre än genomsnittet i euroområdet 

(49,7%), vilket tyder på en potentiell 

permanent tendens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Trots att skillnaderna i 

arbetslöshetstal mellan de olika 

medlemsstaterna har minskat, ligger de 

fortfarande över den nivå som rådde före 

krisen. 

D. Trots att skillnaderna i 

arbetslöshetstal mellan de olika 

medlemsstaterna har minskat, ligger de 

fortfarande över den nivå som rådde före 

krisen. Långtidsarbetslösheten utgör 

fortfarande över 50 % av den totala 

arbetslösheten i vissa medlemsstater och 

utgör 45,6 % i EU och 49,7 % i 

euroområdet. Arbetslöshetstalen omfattar 

endast personer som inte har något jobb 

och aktivt har sökt arbete de senaste fyra 

veckorna. Långtidsarbetslösheten 

omfattar endast andelen 

förvärvsarbetande i åldern 15–74 år som 

har varit arbetslös 12 månader eller 

längre. 

Or. en 
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Ändringsförslag  53 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Löneutvecklingen är fortsatt svag i 

EU och lönerna ökade med mindre än 1 

% de senaste två åren. Lönespridningen 

är relativt stor i EU, från 4,6 € per 

arbetstimme i Bulgarien till 43,3 € i 

Luxemburg. Reallöneökningarna släpade 

efter den genomsnittliga 

produktivitetsökningen i 18 av 28 

medlemsstater och släpar även efter den 

sjunkande arbetslösheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Åtstramningsåtgärderna, 

införandet av den gemensamma valutan 

och de budgetbegränsningar som införts 

genom de europeiska fördragen har haft 

en hämmande och destabiliserande effekt 

på ekonomin i medlemsstaterna och 

euroområdet, vilket medfört att den 

inhemska efterfrågan rasat, 

arbetslösheten stigit och den sociala 

ojämlikheten ökat explosionsartat. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  55 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 
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Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. De långtidsarbetslösa måste ges 

stöd, eftersom denna situation annars 

kommer att börja påverka deras 

självförtroende, välbefinnande och 

framtida utveckling, så att de riskerar 

fattigdom och social utestängning, och 

äventyrar hållbarheten i 

socialförsäkringssystemen, samt den 

europeiska sociala modellen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. I vissa medlemsstater är 

arbetslösheten fortfarande hög på grund 

av bristande tillväxt och strukturella 

svagheter, som till stor del beror på ett 

ineffektivt och i många fall stelbent 

regelverk för arbetsmarknaden. 

Otillräckliga arbetsmarknadsreformer är 

den främsta orsaken till hög arbetslöshet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Db (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 
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 Db. Medlemsstater står inför 

strukturella utmaningar på 

arbetsmarknaden, såsom lågt deltagande 

och bristande färdigheter och 

kvalifikationer. Det finns ett växande 

behov av konkreta åtgärder för 

integrering eller återintegrering av icke 

förvärvsarbetande för att möta 

efterfrågan på arbetsmarknaden.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Db (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Db. Sysselsättningsklyftan mellan 

könen är fortfarande över 10 

procentenheter och uppgår till 11,6 % i 

EU med 76, 9 % män och 65,3 % kvinnor 

i sysselsättning, och skillnaderna är ännu 

större när det gäller födda utanför EU 

och romska kvinnor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Dc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Dc. Klyftan mellan könen när det 

gäller deltidsarbete är ännu större och 

uppgår till 23 procentenheter 2016 och till 

över 30 procentenheter i fyra 

medlemsstater och 23,5 % av kvinnors 
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deltidsarbete var ofrivilligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  60 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Dd (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Dd. Sysselsättningsgraden för kvinnor 

med minst ett barn under sex år är nio 

procentenheter lägre än 

sysselsättningsgraden för kvinnor utan 

barn och 19 % av den potentiella 

kvinnliga arbetskraften i EU stod utanför 

arbetsmarknaden på grund av att de tog 

hand om barn eller andra anhöriga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl De (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 De. Förutom att kvinnor jobbar 

mindre omräknat i heltid har de också 

betydligt lägre lön med en löneskillnad på 

i genomsnitt 16,3 % 2015 i EU, 

varierande från 26,9 % i Estland till 5,5 % 

i Italien och Luxemburg. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  62 
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Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Europeiska unionens befolkning 

blir allt äldre, vilket är en ytterligare 

utmaning för medlemsstaternas sociala 

trygghetssystem och hälso- och 

sjukvårdssystem. 

E. Europeiska unionens befolkning 

blir allt äldre, vilket är en ytterligare 

uppgift för medlemsstaterna att 

säkerställa välfinansierade och robusta 
sociala trygghetssystem och hälso- och 

sjukvårdssystem. Den förväntade 

livslängden i EU-28 sjönk något 2015 och 

uppskattades till 80,6 år (0,3 år lägre än 

2014), 83,3 år för kvinnor (0,3 år lägre än 

2014) och 77,9 år för män (0,2 år lägre än 

2014). Detta var första gången som den 

förväntade livslängden i EU-28 sjönk 

sedan 2002, då data om livslängd för alla 

EU:s medlemsstater blev tillgängliga, och 

detta kan konstateras i de flesta 

medlemsstater. Enligt Eurostat är det 

ännu inte möjligt att säga om den kortare 

livslängden mellan 2014 och 2015 endast 

är tillfällig eller om minskningen kommer 

att fortsätta under kommande år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Europeiska unionens befolkning 

blir allt äldre, vilket är en ytterligare 

utmaning för medlemsstaternas sociala 

trygghetssystem och hälso- och 

sjukvårdssystem. 

E. Det ökande antalet äldre (nästan 

20 % av befolkningen i EU är äldre än 65 

år och denna andel beräknas uppgå till 25 

% 2050), det minskande antalet 

människor i arbetsför ålder och 

nedskärningar i den offentliga budgeten, 

särskilt åtstramningsåtgärderna i EU, har 

avsevärd inverkan på sociala 
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trygghetssystem och hälso- och 

sjukvårdssystem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  64 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Europeiska unionens befolkning 

blir allt äldre, vilket är en ytterligare 

utmaning för medlemsstaternas sociala 

trygghetssystem och hälso- och 

sjukvårdssystem. 

E. Europeiska unionens befolkning 

blir allt äldre och födelsetalen sjunker 

stadigt. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  65 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. Den sociala ekonomin omfattar 

2 miljoner företag (ca 10 procent av 

samtliga företag i EU) och sysselsätter 

över 14 miljoner personer (ca 6,5 % av 

arbetstagarna i EU). Denna sektor har en 

viktig roll att spela för att möta de många 

utmaningarna i dagens samhällen, bland 

annat en åldrande befolkning.  

Or. pt 

 

Ändringsförslag  66 

Verónica Lope Fontagné 
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Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. De demografiska utmaningarna 

utgörs bland annat av avfolkning och gles 

befolkningstäthet, som hämmar tillväxten 

i de drabbade regionerna och hotar den 

ekonomiska, sociala och territoriella 

sammanhållningen i EU. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  67 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Trots vissa framsteg när det gäller 

att minska fattigdom och social 

utestängning, finns det fortfarande 

missgynnade grupper i samhället, och 

regionala skillnader kvarstår. 

G. Trots vissa framsteg när det gäller 

att minska fattigdom och social 

utestängning är fortfarande var fjärde 

europé drabbad av (risken för) fattigdom, 

vilket gör att EU är långt ifrån att uppnå 

Europa 2020-målet, och regionala 

skillnader kvarstår. Inkomstskillnaderna 

fortsätter att öka. Stor ojämlikhet är ett 

hinder för lika möjligheter när det gäller 

tillgång till utbildning och socialt skydd 

och inverkar därför menligt på social 

rättvisa, den sociala sammanhållningen 

och en hållbar ekonomisk utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Trots vissa framsteg när det gäller 

att minska fattigdom och social 

utestängning, finns det fortfarande 

missgynnade grupper i samhället, och 

regionala skillnader kvarstår. 

G. Trots vissa framsteg när det gäller 

att minska fattigdom och social 

utestängning, finns det fortfarande 

missgynnade grupper i samhället, med 

oacceptabla 119 miljoner människor 

fattiga i EU, varav mer än 25 miljoner är 

barn (mer än vart fjärde barn i EU), och 

regionala skillnader kvarstår. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  69 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Trots vissa framsteg när det gäller 

att minska fattigdom och social 

utestängning, finns det fortfarande 

missgynnade grupper i samhället, och 

regionala skillnader kvarstår. 

G. Trots vissa framsteg när det gäller 

att minska fattigdom och social 

utestängning, finns det fortfarande 

missgynnade grupper i samhället och 

oacceptabla nivåer av ojämlikhet, och 

fattigdom och regionala skillnader kvarstår 

inom medlemsstaterna och EU som 

helhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  70 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Missgynnad socioekonomisk 

bakgrund, migrantbakgrund och att ha 

särskilda behov är de viktigaste 

faktorerna i samband med dåliga 
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skolresultat, med beaktande av att bland 

de elever som deltog i 

Pisaundersökningen 2015 hade i 

genomsnitt cirka 34 % av den lägsta 

socioekonomiska kvartilen i EU bristande 

kunskaper i naturvetenskap, vilket är 26 

procentenheter mer än hos eleverna i den 

högsta kvartilen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  71 

Krzysztof Hetman 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Antalet barn som lever i fattigdom 

är fortfarande alarmerande högt i EU, nu 

fler än 25 miljoner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ga (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ga. Antalet barn som lever i fattigdom 

är fortfarande alarmerande högt i EU, nu 

fler än 25 miljoner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gb. Utbildning är en avgörande 

förutsättning för ungas integration på 

arbetsmarknaden, med beaktande av att 

sysselsättningsgraden för unga med 

högskoleutbildning (åldersgruppen 20–34 

år) är 82,8 % i EU, vilket är 10 

procentenheter högre än för unga med 

gymnasieutbildning.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  74 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gb. Finanspolitiken i medlemsstaterna 

bidrar till att stabilisera det 

makroekonomiska läget samtidigt som 

den har andra mål, t.ex. hållbara 

offentliga finanser, och används för 

fördelningspolitiska syften. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  75 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Skäl Gb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Gb. Det övergripande politiska målet 

för den europeiska planeringsterminen är 
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fortfarande budgetkonsolidering och 

avreglering av arbetsmarknaderna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  76 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ha. Som kommissionen framhåller i 

sin årliga tillväxtöversikt måste en 

utbildning av god kvalitet vara tillgänglig 

för alla. Yrkesutbildningen börjar vinna 

förtroende både bland ungdomar i EU 

och bland företag som erkänner 

utbildningens kapacitet. Utbildning som 

förvärvas i informella sammanhang ger 

också viktiga verktyg för 

arbetsmarknaden. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  77 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ha. I enlighet med artikel 168 i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt ska en hög hälsoskyddsnivå 

för människor säkerställas vid utformning 

och genomförande av all unionspolitik 

och alla unionsåtgärder, vilket skulle 

bidra till social inkludering, social rättvisa 

och jämlikhet. Detta hotas nu av höga 

läkemedelspriser. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ha. Hushållens disponibla 

bruttoinkomst per capita har fortfarande 

inte återhämtat sig i olika medlemsstater i 

förhållande till nivåerna före krisen, och i 

många av dem är nivåerna 20–30 

procentenheter lägre än 2008.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  79 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt -1 (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -1. Socialpolitik är inte en fråga om 

val utan om mänsklig värdighet, och en 

oumbärlig faktor för att upprätthålla 

sammanhållningen och EU:s legitimitet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  80 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Ha (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 
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 Ha. Lönesättning är en fråga som 

faller inom den nationella behörigheten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  81 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hb. Tendensen med ökade 

inkomstskillnader i flera medlemsstater i 

och med krisen har inte vänts, och i vissa 

fall till och med förvärrats. För EU som 

helhet hade under 2016 den rikaste 

femtedelen av hushållen en inkomst som 

var 5,1 gånger högre än den fattigaste 

femtedelen, med en kvot på 6,5 eller mer i 

vissa länder i Östeuropa och Sydeuropa, 

vilket är nästan dubbelt så mycket som för 

vissa centraleuropeiska och nordiska 

länder med de bästa resultaten.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hb. Den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen, som välkomnas i den årliga 

tillväxtöversikten, har bidragit till bättre, 

effektivare och mer tillgängliga 

behandlingar och läkemedel. 

Utvecklingen har lett till att personer som 

lider av vissa sjukdomar, bl.a. kronisk 

värk, kan komma ut på eller stanna kvar 
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mycket längre på arbetsmarknaden. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  83 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hb (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hb. Det är medlemsstaternas ansvar 

att tillhandahålla och förvalta 

socialförsäkringssystem, och unionen 

samordnar men harmoniserar inte. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  84 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hc. Enligt kommissionens rapport 

Employment and Social Developments in 

Europe 2017 riskerade 118,8 miljoner 

människor fattigdom och social 

utestängning, vilket är 1,7 miljoner fler 

än 2008 och långt ifrån Europa 2020-

strategins mål att minska antalet personer 

som riskerar fattigdom och social 

utestängning med 20 miljoner. Det råder 

stora skillnader mellan medlemsstaterna, 

från 5 % eller lägre i Tjeckien eller 

Tyskland till ca 20 % i Grekland och 

Spanien. Bland personer som riskerar 

fattigdom och social utestängning är 

andelen barn (0–17 år) 26,4 %, högre än 

andelen vuxna (16–64 år) på 24,2 % och 

nästan 10 procentenheter högre än 
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andelen äldre (65+) på 18,3 %. Antalet 

barn som lever i fattigdom är fortfarande 

alarmerande högt i EU, nu fler än 25 

miljoner. Följderna av fattigdomen för 

barn kan vara livslånga och nackdelarna 

kan gå i arv från generation till 

generation. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  85 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hc. Åldrande befolkning och det 

ökande antalet omsorgsberoende äldre 

personer har och kommer att få en allt 

större inverkan på hälso- och sjukvården, 

långtidsvården och behovet av både 

formell och informell vård. Informell vård 

utgör en enorm tillgång för samhället. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  86 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hc (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hc. EU har lägre kapacitet än sina 

största konkurrenter att stimulera 

långsiktig tillväxt. Kommissionen har 

uppskattat att den potentiella tillväxten är 

ca 1,4 % i EU, jämfört med 2 % i USA. 

Or. en 
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Ändringsförslag  87 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hd (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hd. Odeklarerat arbete berövar 

arbetstagarna deras rättigheter, 

underblåser social dumpning, får 

allvarliga budgeteffekter, inverkar 

negativt på sysselsättningen, 

produktiviteten, arbetskvaliteten och 

kompetensutvecklingen liksom på 

pensionssystemens effektivitet och 

ändamålsenlighet. Ytterligare åtgärder 

måste vidtas för att odeklarerat arbete ska 

omvandlas till deklarerat arbete. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  88 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl Hd (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hd. Den ökande fattigdomen bland 

förvärvsarbetande kvarstår i EU som 

helhet, med de högsta nivåerna i Spanien 

(13,1 %), Grekland (14 %) och Rumänien 

(18,6 %), vilket visar att ha ett jobb inte 

alltid räcker för att lyfta människor ur 

fattigdom och avspeglar olika 

arbetsmarknadsmönster, inklusive 

deltidsarbete och/eller 

visstidsanställningar, lönenivåer och 

arbetsintensiteten i hushåll och dåliga 

arbetsvillkor. 

Or. en 
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Ändringsförslag  89 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Skäl He (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 He. De yttersta randområdena står 

inför oerhörda svårigheter på grund av 

sina särdrag som begränsar deras 

tillväxtpotential. I dessa områden varierar 

arbetslösheten mellan 11,2 % och 27,1 % 

och långtidsarbetslösheten mellan 54,5 % 

och 80,9 %. Ungdomsarbetslösheten i 

dessa områden är över 40 %. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  90 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Skäl He (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 He. Eurofounds forskning visar att 

arbetsmarknadsparterna gradvis ökat sitt 

deltagande i utarbetandet av nationella 

reformprogram i de flesta medlemsstater, 

även om det fortfarande råder stora 

skillnader när det gäller hur mycket de 

nationella arbetsmarknadsparterna 

deltagit och vilka resultat de uppnått inom 

ramen för den europeiska 

planeringsterminen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 
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Förslag till resolution 

Skäl Hf (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Hf. I en kommande studie från 

Eurofound om arbetsmarknadsparternas 

involvering i den europeiska 

planeringsterminen rapporteras om en 

konsolidering och ökande medvetenhet, i 

enlighet med sysselsättningsriktlinje nr 7. 

Arbetsmarknadsparterna framhåller dock 

behovet av att säkerställa vederbörligt 

engagemang genom meningsfullt samråd 

vid en läglig tidpunkt, utbyte av bidrag 

och återkoppling och genom att deras 

synpunkter kommer fram. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt -1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 -1a. Europaparlamentet betonar att för 

att socialt Europa ska uppnås måste 

beslut om ekonomiska och sociala frågor 

fattas gemensamt på ett kompletterande 

sätt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 



 

AM\1143784SV.docx 43/136 PE616.558v03-00 

 SV 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018, som är 

en viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen och grundar sig på 

en strategi för investeringar, 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att 

främja tillväxt, sysselsättning och socialt 

skydd. 

1. Europaparlamentet noterar att den 

årliga tillväxtöversikten för 2018, som är 

en viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen återigen grundar sig 

på en strategi för investeringar, 

strukturreformer och en balanserad 

budgetpolitik och neutral finanspolitisk 

inriktning. Parlamentet betonar att en 

socialt ansvarsfull finanspolitik är en 

sådan politik som säkerställer offentliga 

tjänster av god kvalitet och bättre 

möjligheter för medborgarna, åtgärdar 

inkomstskillnader och främjar hållbar 

tillväxt, skapandet av anständiga 

arbetstillfällen och socialt skydd. 

Parlamentet betonar att de främsta 

prioriteringarna för den europeiska 

planeringsterminen för samordning av 

sysselsättnings- och socialpolitiken måste 

vara att minska ojämlikheten och 

fattigdomen och att höja lönerna och 

sysselsättningens kvalitet, bland annat 

genom att stärka fackföreningar och 

systemen för kollektivförhandlingar och 

förbättra det sociala skyddet och 

tillgången till och kvaliteten på offentliga 

tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  94 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018, som är 

en viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen och grundar sig på 

en strategi för investeringar, 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

1. Europaparlamentet välkomnar 

integreringen av den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter i den årliga 

tillväxtöversikten för 2018, som är en 

viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen för att öka antalet 

anständiga arbetstillfällen och grundar sig 

på en strategi för investeringar och social 

rättvisa via strukturreformer och en 
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undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att främja 

tillväxt, sysselsättning och socialt skydd. 

ansvarsfull finanspolitik. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att följa de 

prioriteringar som fastställts i den 

gemensamma sysselsättningsrapporten 

som åtföljer undersökningen samt den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

vid utformningen av sin nationella politik 

och strategi för att främja tillväxt, 

sysselsättning och socialt skydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  95 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018, som är 

en viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen och grundar sig på 

en strategi för investeringar, 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att främja 

tillväxt, sysselsättning och socialt skydd. 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018 som en 

viktig del av den övergripande politiken 

för sysselsättning, tillväxt och 

investeringar. Strategin för investeringar, 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik måste kombineras med 

genomförandet av politiska strategier och 

åtgärder för att uppfylla principerna och 

målen i den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att främja 

tillväxt, sysselsättning, social 

sammanhållning, socialt skydd och social 

inkludering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018, som är 

en viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen och grundar sig på 

en strategi för investeringar, 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att främja 

tillväxt, sysselsättning och socialt skydd. 

1. Europaparlamentet välkomnar 

integreringen av den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter i den årliga 

tillväxtöversikten för 2018, som är en 

viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen och grundar sig på 

en strategi för investeringar 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att främja 

hållbar ekonomisk utveckling, 

sysselsättning av god kvalitet och 

omfattande socialt skydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet välkomnar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018, som är 

en viktig del av den europeiska 

investeringsprocessen och grundar sig på 

en strategi för investeringar, 

strukturreformer och en ansvarsfull 

finanspolitik. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att beakta de 

prioriteringar som fastställts i 

undersökningen, vid utformningen av sin 

nationella politik och strategi för att 

främja tillväxt, sysselsättning och socialt 

skydd. 

1. Europaparlamentet noterar den 

årliga tillväxtöversikten för 2018. 

Parlamentet betonar att den utdragna 

ekonomiska och finansiella krisen i 

Europa har blottlagt de strukturella 

begränsningar som finns inom EU:s ram 

för ekonomisk styrning och 

ineffektiviteten hos den europeiska 

planeringsterminen, som genom de 

landspecifika rekommendationerna 

främjar ett asymmetriskt och godtyckligt 

förhållningssätt till reglerna om 

ekonomisk styrning. 

Or. it 
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Ändringsförslag  98 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1a. Europaparlamentet påminner om 

att ojämlikhet är ett hot mot det 

europeiska projektets framtid, 

undergräver dess legitimitet och kan 

skada förtroendet för EU som en drivkraft 

för sociala framsteg, och att minskad 

ojämlikhet måste vara en de främsta 

prioriteringarna på EU-nivå vilket 

parlamentet nyligen fastslog. Parlamentet 

påminner därför kommissionen om att 

den inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen bör förbättra den 

politiska samordningen för att bättre 

övervaka, förebygga och korrigera 

negativa tendenser som kan skapa ökad 

ojämlikhet och försvaga de sociala 

framstegen, eller bli till skada för social 

rättvisa, samt att vid behov vidta 

förebyggande och avhjälpande åtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 1b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 1b. Europaparlamentet framhåller att 

sju år efter inledningen av den europeiska 

planeringsterminen för samordning av 

den ekonomiska politiken har några av de 

största sysselsättningsmässiga och sociala 
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obalanserna i Europa, som 

segmenteringen av arbetsmarknaden, 

lönespridningen och barnfattigdomen inte 

lösts utan tvärtom förvärrats, vilket visar 

att offentliga åtgärder på nationell nivå är 

otillräckliga för att åstadkomma en 

rättvisare arbetsmarknad i EU, och att det 

behövs kraftfullare och bredare åtgärder 

på EU-nivå för att komplettera nuvarande 

nationella insatser. Parlamentet noterar 

att det i den europeiska 

planeringsterminen har vidtagits positiva 

åtgärder för att skapa balans mellan 

ekonomiska och sociala prioriteringar, 

men det är nödvändigt med finanspolitisk 

flexibilitet för att stödja sociala 

investeringar i sociala rättigheter och 

effektivt integrera alla principer i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

i alla skeden.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  100 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med inriktning 

på att förbättra arbetsmarknadspolitiken 

och socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt hållbara 

och fullgoda system för socialt skydd. 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av socialt och ekonomiskt 

balanserade strukturreformer med 

inriktning på att förbättra inkluderande 

arbetsmarknadspolitik och socialpolitik – 

för att främja investeringar och skapa 

arbetstillfällen av god kvalitet, hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt hållbara 

och fullgoda system för socialt skydd. 

Strukturreformerna bör ta hänsyn till 

fördelningseffekterna på olika personer. 
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Parlamentet efterlyser åtgärder som 

hindrar en kapplöpning mot botten när 

det gäller beskattning och sociala 

standarder, något som leder till ökad 

ojämlikhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Yana Toom, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, Enrique Calvet Chambon, 

António Marinho e Pinto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med inriktning 

på att förbättra arbetsmarknadspolitiken 

och socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt hållbara 

och fullgoda system för socialt skydd. 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med inriktning 

på att förbättra arbetsmarknadspolitiken 

och socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt hållbara 

och fullgoda system för socialt skydd. 

Parlamentet understryker behovet av att 

en gynnsam miljö för företagen stärks i 

syfte att skapa fler arbetstillfällen och en 

balans mellan de sociala och ekonomiska 

dimensionerna. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att gradvis lägga om 

beskattningen från arbete till andra 

källor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med 

inriktning på att förbättra 

arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa 

arbetsvillkor – och på att öka 

arbetsproduktiviteten för att underbygga 

löneökningar samt hållbara och fullgoda 

system för socialt skydd. 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av socialt ansvarsfulla reformer 

som bygger på solidaritet, integration, 

social rättvisa och en rättvis 

förmögenhetsfördelning – en modell som 

säkerställer jämlikhet och socialt skydd, 

skyddar utsatta grupper och höjer 

levnadsstandarden för alla medborgare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  103 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med 

inriktning på att förbättra 

arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt hållbara 

och fullgoda system för socialt skydd. 

2. Europaparlamentet understryker 

nödvändigheten av att styra om 

arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken och ta hänsyn till 

arbetstagares och missgynnade personers 

behov – för att hjälpa arbetstagarna att 

skaffa sig de färdigheter som krävs och 

främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt hållbara 

och fullgoda system för socialt skydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  104 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med 

inriktning på att förbättra 

arbetsmarknadspolitiken och 

socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa 

arbetsvillkor – och på att öka 

arbetsproduktiviteten för att underbygga 

löneökningar samt hållbara och fullgoda 

system för socialt skydd. 

2. Europaparlamentet framhåller de 

negativa effekter som EU:s 
strukturreformer har på socialpolitiken 

och arbetsmarknaden. Parlamentet anser 

att medlemsstaterna bör förbli de enda 

aktörerna och de huvudsakliga 

beslutsfattarna på det sociala området och 

sysselsättningsområdet, så att 

medborgarna garanteras kontinuitet i den 

offentliga service som krävs för att 

hantera de katastrofala konsekvenserna 

av EU:s migrations- och 

åtstramningspolitik. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  105 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med inriktning 

på att förbättra arbetsmarknadspolitiken 

och socialpolitiken – för att hjälpa 

arbetstagarna att skaffa sig de färdigheter 

som krävs och främja lika möjligheter på 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

– och på att öka arbetsproduktiviteten för 

att underbygga löneökningar samt 

hållbara och fullgoda system för socialt 

skydd. 

2. Europaparlamentet understryker 

behovet av strukturreformer med inriktning 

på att förbättra arbetsmarknadspolitiken 

och socialpolitiken som ska bidra till ett 

”socialt AAA-kreditbetyg”, genom att 

hjälpa arbetstagarna att skaffa sig de 

färdigheter som krävs och främja lika 

möjligheter på och tillgång till 

arbetsmarknaden och rättvisa arbetsvillkor 

samt hållbara och fullgoda system för 

socialt skydd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet konstaterar att 

det fortfarande är alltför många 

människor som lever i fattigdom och 

socialt utanförskap, trots att den 

ekonomiska situationen och 

arbetsmarknadssituationen håller på att 

förbättras i EU som helhet sedan några år 

tillbaka. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

vidta ytterligare åtgärder för att förbättra 

villkoren för dessa personer och öka 

erkännandet av det arbete som utförs av 

icke-statliga organisationer, 

organisationer för fattigdomsbekämpning 

och de personer som själva lever i 

fattigdom och de kunskaper som dessa 

aktörer besitter genom att öka deras 

delaktighet i utbytet av bästa praxis. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  107 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta åtgärder för att 

hjälpa personer som lider av sjukdomar, 

t.ex. kronisk värk, att komma ut och 

stanna kvar på arbetsmarknaden. Det är 

viktigt att arbetsmarknaden anpassas till 

sådana situationer och blir flexiblare och 

icke-diskriminerande, så att dessa 

personer också kan bidra till EU:s 

ekonomiska utveckling och så att trycket 

på socialförsäkringssystemen kan 

minskas. 

Or. pt 
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Ändringsförslag  108 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet efterlyser fler 

sociala investeringar med tanke på deras 

ekonomiska avkastning och sociala nytta. 

Ekonomier med en högre grad av sociala 

investeringar är mer motståndskraftiga 

mot chocker och socialskyddssystem med 

tillräckliga resurser kan fungera som 

automatiska stabilisatorer.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2a. Europaparlamentet anser att 

medlemsstaternas reformer av sina 

socialskyddssystem måste syfta till att få 

de som kan arbeta att delta på 

arbetsmarknaden, genom att det ska löna 

sig att arbeta. Inkomststöd bör riktas till 

de mest behövande.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  110 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

skapa utrymme för offentliga sociala 

investeringar på nationell nivå i samband 

med stabilitets- och tillväxtpakten och att 

stödja detta. Kommissionen uppmanas att 

göra en mer ingående bedömning av vilka 

utgifter som definitivt kan anses vara 

sociala investeringar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  111 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2b. Europaparlamentet uttrycker sin 

oro över det fortsatt låga 

arbetsmarknadsdeltagandet bland etniska 

minoriteter, särskilt romer. Parlamentet 

efterlyser i detta sammanhang en korrekt 

tillämpning av direktiv 2000/78/EG från 

medlemsstaternas sida. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  112 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 2c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 2c. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens stöd till investeringar för 
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att öka den miljömässiga hållbarheten 

och erkännandet av potentialen för hela 

ekonomin. Stödet för övergången till en 

cirkulär och grön ekonomi har en stor 

nettojobbskapandepotential. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att den europeiska 

planeringsterminen ska vara ett verktyg 

för att utveckla dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet. 

Parlamentet betonar därför att 

proklamationen ska ses som ett första steg 

och att konkreta lagstiftnings-, 

finansierings- och investeringsåtgärder 

måste utarbetas från och med 2018 för att 

rättsligt skydda människors arbetsrättsliga 

och sociala rättigheter och öka den 

sociala rättvisan i EU. Detta ska 

övervakas genom den europeiska 

planeringsterminen i syfte att uppnå ett 

verkligt socialt AAA-kreditbetyg för EU, 

såsom kommissionens ordförande 

Juncker har framhållit. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 
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Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

Parlamentet betonar att den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter genom 

konsolidering av ett gemensamt 

tillvägagångssätt är ett första steg för 

skydd och utveckling av sociala 

rättigheter i hela EU, vilket bör 

återspeglas i de åtgärder som vidtas av 

medlemsstaterna. Parlamentet upprepar 

sin uppmaning till kommissionen att 

fortsätta att komplettera detta med 

ytterligare åtgärder för att fördjupa den 

ekonomiska och monetära unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa 

arbetsvillkor samt socialt skydd och social 

delaktighet bör tjäna som referens vid 

genomförandet av den europeiska 

3. Europaparlamentet noterar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter. 



 

PE616.558v03-00 56/136 AM\1143784SV.docx 

SV 

planeringsterminen för samordning av 

den ekonomiska politiken. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  116 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram motsvarande 

rekommendationer och att interagera med 

medlemsstaterna för att relevanta 

åtgärder ska vidtas och för att tillräckliga 

resurser och tillräcklig finansiering ska 

avsättas för att genomföra pelaren och 

uppnå konkreta resultat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Ádám Kósa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 
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och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens och 

rekommendation vid genomförandet av 

den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken, 

för att skapa ekonomisk tillväxt och en 

förutsägbar och hållbar finansiell 

situation underställd den ekonomiska 

politikens och sysselsättningspolitikens 

mål och därigenom tjäna Europa 2020-

strategins huvudsakliga och prioriterade 

mål. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  118 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

Parlamentet framhåller att den 

europeiska planeringsterminens 

samordning är ett mycket viktigt verktyg 

för att konsolidera den europeiska sociala 

modellen, som ligger till grund för den 

sociala pelaren.  

Or. pt 
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Ändringsförslag  119 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

Dessa principer får inte användas som ett 

verktyg för att på EU-nivå ta ytterligare 

initiativ, som helt klart faller under 

medlemsstaternas behörighet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

inte enbart bör tjäna som referens vid 

genomförandet av den europeiska 

planeringsterminen för samordning av den 

ekonomiska politiken utan också vara 

rättsligt bindande genom att lämplig 

lagstiftning antas. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  121 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet välkomnar den 

interinstitutionella proklamationen om den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

och anser att dess 20 grundläggande 

principer om lika möjligheter och tillgång 

till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som referens vid genomförandet 

av den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

3. Europaparlamentet välkomnar i 

detta sammanhang den interinstitutionella 

proklamationen om den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter och anser att dess 20 

grundläggande principer om lika 

möjligheter och tillgång till 

arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 

samt socialt skydd och social delaktighet 

bör tjäna som ram vid genomförandet av 

den europeiska planeringsterminen för 

samordning av den ekonomiska politiken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet noterar de 

ansträngningar som gjorts för att stärka 

planeringsterminens sociala dimension. 

Ytterligare insatser behövs för att 

balansera sociala och ekonomiska 

prioriteringar och förbättra 

övervakningen och rekommendationerna 

på det sociala området. 

Or. en 
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Ändringsförslag  123 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att inom ramen för 

översynen av den fleråriga budgetramen 

2014–2020 kraftigt förstärka Europeiska 

socialfonden för att särskilt stödja 

genomförandet av den europeiska pelaren 

för sociala rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 3b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram ett konkret 

lagstiftningsprogram för perioden 2018–

2019 som syftar till att förbättra levnads- 

och arbetsvillkoren i samband med 

proklamationen av den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter, och att 

framför allt uppmuntra proklamationen 

av ett socialt protokoll som ska fogas till 

fördragen så att grundläggande sociala 

rättigheter ges företräde framför 

ekonomiska friheter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  125 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Parlamentet betonar att för 11 

av 14 huvudindikatorer registrerades som 

ett EU-genomsnitt en förbättring under det 

senaste tillgängliga året, vilket bekräftar 

den stadiga förbättring av arbetsmarknaden 

och den sociala situationen som har åtföljt 

den ekonomiska återhämtningen. 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer som är relevanta för 

ländernas sysselsättnings- och 

socialpolitiska resultat i medlemsstaterna 

när det gäller de tre huvudaspekter, som 

fastställts i samband med den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter, men betonar 

att övervakning inte är tillräckligt. 

Parlamentet efterlyser därför låga nivåer 

av bindande karaktär när det gäller 

arbetslöshet, fattigdom och orättvisor på 

samma sätt som det finns bindande 

ekonomiska indikatorer. Parlamentet 

betonar att för 11 av 14 huvudindikatorer 

registrerades som ett EU-genomsnitt en 

förbättring under det senaste tillgängliga 

året, vilket bekräftar den stadiga förbättring 

av arbetsmarknaden och den sociala 

situationen som har åtföljt den ekonomiska 

återhämtningen. Parlamentet är emellertid 

fortfarande bekymrat över den bristande 

kontrollen av kvaliteten på de arbets- och 

utbildningstillfällen som skapats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 



 

PE616.558v03-00 62/136 AM\1143784SV.docx 

SV 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Parlamentet betonar att för 11 

av 14 huvudindikatorer registrerades som 

ett EU-genomsnitt en förbättring under det 

senaste tillgängliga året, vilket bekräftar 

den stadiga förbättring av arbetsmarknaden 

och den sociala situationen som har åtföljt 

den ekonomiska återhämtningen. 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som delvis speglar de 20 

principerna i den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter. Parlamentet betonar att 

för 11 av 14 huvudindikatorer registrerades 

som ett EU-genomsnitt en förbättring 

under det senaste tillgängliga året, vilket 

bekräftar den stadiga förbättring av 

arbetsmarknaden och den sociala 

situationen som har åtföljt den ekonomiska 

återhämtningen. Parlamentet 

rekommenderar att man utvecklar 

indikatorer som även täcker de principer i 

den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter som ännu inte omfattas, så att 

pelaren kan användas på ett meningsfullt 

sätt. Parlamentet kräver att indikatorerna 

används på ett sätt som gör det möjligt att 

aktivera korrigerande åtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Parlamentet betonar att för 11 

av 14 huvudindikatorer registrerades som 

ett EU-genomsnitt en förbättring under 

det senaste tillgängliga året, vilket 

bekräftar den stadiga förbättring av 

arbetsmarknaden och den sociala 

situationen som har åtföljt den 

ekonomiska återhämtningen. 

4. Europaparlamentet noterar den nya 

resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  128 

Ádám Kósa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Parlamentet betonar att för 11 

av 14 huvudindikatorer registrerades som 

ett EU-genomsnitt en förbättring under det 

senaste tillgängliga året, vilket bekräftar 

den stadiga förbättring av arbetsmarknaden 

och den sociala situationen som har åtföljt 

den ekonomiska återhämtningen. 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Samtidigt är tekniska 

diskussioner och meningsfullt samråd en 

förutsättning för ett omfattande, varaktigt 

och enhetligt införande av resultattavlan 

samt för att den ska användas på ett 

välavvägt och tillförlitligt sätt. Parlamentet 

betonar att för 11 av 14 huvudindikatorer 

registrerades som ett EU-genomsnitt en 

förbättring under det senaste tillgängliga 

året, vilket bekräftar den stadiga förbättring 

av arbetsmarknaden och den sociala 

situationen som har åtföljt den ekonomiska 

återhämtningen. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  129 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 

4. Europaparlamentet välkomnar den 

nya resultattavlan, som innehåller 14 

huvudindikatorer för ländernas 
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sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Parlamentet betonar att för 11 

av 14 huvudindikatorer registrerades som 

ett EU-genomsnitt en förbättring under 

det senaste tillgängliga året, vilket 

bekräftar den stadiga förbättring av 

arbetsmarknaden och den sociala 

situationen som har åtföljt den 

ekonomiska återhämtningen. 

sysselsättnings- och socialpolitiska resultat 

i medlemsstaterna när det gäller tre 

huvudaspekter, som fastställts i samband 

med den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. Parlamentet beklagar dock att 

14 av de 20 principerna i den europeiska 

pelaren för sociala rättigheter inte är 

knutna till några indikatorer i denna nya 

sociala resultattavla, och två av de 

återstående 6 omfattas endast delvis. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet uppmanar än 

en gång kommissionen att utveckla och 

komplettera resultattavlan i den 

gemensamma sysselsättningsrapporten 

med nya indikatorer som omfattar 

områden i den europeiska pelaren för 

sociala rättigheter med anknytning till 

kvinnors situation på arbetsmarknaden 

vid sidan av lön, principer om 

likabehandling i arbetslivet, arbetets 

kvalitet, anständiga löner, skydd mot 

uppsägning, kollektivförhandlingar, 

fackföreningsanslutning, tillgång till 

annan omsorg än barnomsorg, sunda och 

säkra arbetsplatser, socialt skydd, 

arbetslöshetsersättning, system för 

minimiinkomster, tillräckliga pensioner, 

integration av personer med 

funktionsnedsättning, långtidsvård, 

tillgång till bostäder och tillgång till 

grundläggande tjänster. 

Or. en 
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Ändringsförslag  131 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet kräver att det 

inrättas och utvecklas partnerskap mellan 

arbetsgivare, arbetsmarknadens parter, 

offentliga och privata arbetsförmedlingar, 

offentliga myndigheter, socialtjänster och 

utbildningsinstitutioner för att ge de 

verktyg som behövs för att bättre kunna 

möta arbetsmarknadens behov och 

förhindra långtidsarbetslöshet. 

Parlamentet erinrar om att personlig och 

individualiserad uppföljning som kan ge 

effektiva lösningar till de 

långtidsarbetslösa är oumbärlig. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  132 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet konstaterar att 

andelen människor som riskerar 

fattigdom och social utestängning är 

fortfarande hög. Parlamentet framhåller 

att en utbredd ojämlikhet minskar 

ekonomins resultat och möjligheterna till 

hållbar tillväxt. 

Or. en 
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Ändringsförslag  133 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta hänsyn till de sociala 

utvecklingsmålen när de lägger fram 

politiska rekommendationer inom ramen 

för den europeiska planeringsterminen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4b. Parlamentet betonar att vad gäller 

det allmänna genomsnittet i EU 

registrerade 11 av 14 huvudindikatorer en 

förbättring under det senast tillgängliga 

året, vilket bekräftar att situationen på 

arbetsmarknaden och i samhället stadigt 

har förbättrats till följd av den 

ekonomiska återhämtningen. Parlamentet 

konstaterar dock att åtgärder krävs för att 

nå social uppåtgående konvergens inom 

de områden som identifieras i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter, 

såsom kommissionen påpekar, och att 

analysen av huvudindikatorer visar på 

minst en ”kritisk situation” i 17 av 28 

medlemsstater. 

Or. en 

 



 

AM\1143784SV.docx 67/136 PE616.558v03-00 

 SV 

Ändringsförslag  135 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4c. Europaparlamentet beklagar att 

uppgifterna i den gemensamma 

sysselsättningsrapporten presenteras på 

ett sätt som skapar oklarhet och ofta 

osäkerhet, i synnerhet när det gäller 

fattigdom och social utestängning, eller 

som gör det svårt att jämföra, t.ex. när det 

gäller löneutvecklingen, produktiviteten 

och kapitalvinsterna, eller skattekilen för 

arbete och kapital. Parlamentet påpekar 

att multifaktorproduktiviteten inte har 

mätts, vilket är avgörande för att förstå 

utvecklingen av produktiviteten i den 

europeiska ekonomin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4c. Europaparlamentet efterlyser 

bättre kvalitet i arbetet, både sett till 

arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet 

samt vad gäller löner som möjliggör en 

värdig semester- och familjeplanering. 

Parlamentet betonar vikten av att på ett 

effektivt sätt ta itu med odeklarerat arbete 

i samarbete med arbetsmarknadens 

parter, och att införa lämpliga böter. 

Or. en 
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Ändringsförslag  137 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 4d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 4d. Europaparlamentet betonar att 

programmen för konsolidering av de 

offentliga finanserna inte på något sätt 

bör medföra åtstramningsåtgärder som 

undergräver sociala åtgärder genom stora 

nedskärningar. Alla förslag till 

finanspolitiska åtgärder bör bedömas och 

övervakas mot bakgrund av deras sociala 

konsekvenser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  138 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett 

oförändrat antal unga som varken arbetar 

eller studerar. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang en ökning av anslagen 

till sysselsättningsinitiativet för unga med 

2,4 miljarder euro för perioden 2017–

2020. 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över de skillnader i sysselsättnings- och 

arbetslöshetsnivåer som registreras i olika 

medlemsstater och är särskilt oroat över 

den omfattande ungdomsarbetslösheten 

och långtidsarbetslösheten, som utgör ett 

hot mot möjligheten att på medellång och 

lång sikt integrera ett stort antal unga och 

äldre arbetslösa. Parlamentet varnar för 

den oroande grad och stigande tendens av 

undersysselsättning och dold arbetslöshet 

och menar att arbetslöshetssiffrorna 

kanske endast fångar upp omkring två 

tredjedelar av den europeiska 

undersysselsättningen. 

Or. en 
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Ändringsförslag  139 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat 

antal unga som varken arbetar eller 

studerar. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 

miljarder euro för perioden 2017–2020. 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat 

antal unga som varken arbetar eller 

studerar. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 

miljarder euro för perioden 2017–2020, 

och påminner om att detta belopp ändå 

inte är tillräckligt med tanke på antalet 

berörda, och efterlyser ytterligare medel 

för detta ändamål under den nuvarande 

budgetramen och förslag i god tid på 

tillräckliga medel inför nästa fleråriga 

budgetram. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat 

antal unga som varken arbetar eller 

studerar. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 

miljarder euro för perioden 2017–2020. 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat 

antal unga som varken arbetar eller 

studerar. Parlamentet betonar i detta 

sammanhang Europeiska revisionsrättens 

särskilda rapport nr 5: 

”Ungdomsarbetslösheten – har EU:s 

politik gjort någon skillnad?” som 

framhåller att förväntningarna på 
sysselsättningsinitiativet för unga måste 
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hanteras och att åtgärder bör omformas 

mot bakgrund av de anslag som finns 

tillgängliga och baseras på bättre analyser 

av kompetensglappet och marknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  141 

Ádám Kósa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett 

oförändrat antal unga som varken arbetar 

eller studerar. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang en ökning av anslagen 

till sysselsättningsinitiativet för unga med 

2,4 miljarder euro för perioden 2017–2020. 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över att ungdomsarbetslösheten är fortsatt 

hög i EU, över 11 %, med undantag för ett 

fåtal medlemsstater (Österrike, Tjeckien, 

Nederländerna, Ungern, Malta och 

Tyskland) med ett oförändrat antal unga 

som varken arbetar eller studerar. 

Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 

miljarder euro för perioden 2017–2020. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  142 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett 

oförändrat antal unga som varken arbetar 

eller studerar. Parlamentet välkomnar i 

detta sammanhang en ökning av anslagen 

till sysselsättningsinitiativet för unga med 

2,4 miljarder euro för perioden 2017–

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten. 
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2020. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  143 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, António Marinho 

e Pinto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat 

antal unga som varken arbetar eller 

studerar. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 

miljarder euro för perioden 2017–2020. 

5. Europaparlamentet upprepar sin oro 

över den fortsatta omfattande 

ungdomsarbetslösheten, med ett oförändrat 

antal unga som varken arbetar eller 

studerar. Parlamentet välkomnar i detta 

sammanhang en ökning av anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för unga med 2,4 

miljarder euro för perioden 2017–2020. 

Parlamentet belyser att medlemsstaterna 

bör säkerställa att ungdomsgarantin är 

helt öppen för alla grupper, inbegripet 

utsatta personer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet anser att det 

är särskilt oroväckande att den höga 

andel unga som varken arbetar eller 

studerar och som lämnar skolan i förtid 

är fortsatt hög i flera länder, liksom de 

många långtidsarbetslösa med allt färre 

möjligheter att integreras normalt på 

arbetsmarknaden. Parlamentet 
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konstaterar i detta sammanhang att de 

ökade anslagen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet med 

2,4 miljarder euro för perioden 2017–

2020 inte verkar räcka, och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

öka anslagen till 

ungdomssysselsättningsinitiativet under 

perioden 2018–2020 till minst 

21 miljarder EUR, och även omfatta unga 

under 30 år. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  145 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet välkomnar 

inriktningen på den årliga 

tillväxtöversikten för 2018 om lämpligt 

subventionerat boende och annat stöd till 

boende som grundläggande tjänster, 

däribland att skydda människor i utsatta 

situationer mot omotiverad 

tvångsavhysning och utmätning samt 

bekämpa hemlöshet. Parlamentet 

efterlyser förstärkt övervakning av 

hemlöshet och av utestängning från 

bostadsmarknaden i planeringsterminen 

och, vid behov, rekommendationer. 

Parlamentet efterlyser större konsekvens 

inom planeringsterminen mellan 

bostadshänsyn från ett makroekonomiskt 

perspektiv och från ett socialt 

rättighetsperspektiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  146 
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Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar 

behovet av att genomföra en effektiv 

arbetsmarknadspolitik för att minska 

långtidsarbetslösheten. Medlemsstaterna 

bör också hjälpa arbetslösa mer genom att 

erbjuda ekonomiskt överkomliga, 

tillgängliga och kvalitativa tjänster som 

hjälper arbetslösa att söka arbete, att 

utbilda sig och att omskola sig, samtidigt 

som man skyddar dem som inte kan delta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet är oroat över 

den enorma fattigdom och de växande 

ojämlikheter som finns i EU och dess 

medlemsstater och över den ökande andel 

arbetstagare som riskerar fattigdom, inte 

bara deltidsanställda, utan även 

heltidsanställda. Parlamentet anser att 

lönerna måste öka i takt med den ökade 

produktiviteten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  148 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 



 

PE616.558v03-00 74/136 AM\1143784SV.docx 

SV 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar att 

ungdomssysselsättningsinitiativet 

utformades som en tillfällig åtgärd mot 

den ekonomiska krisen och får inte bli en 

permanent överföringsmekanism. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet instämmer 

med kommissionen om att ”de sociala 

trygghetssystemen bör garantera rätten 

till minimiinkomst”. Parlamentet 

uppmanar medlemsstaterna att fastställa 

en adekvat minimiinkomst över 

fattigdomsgränsen och se till att den är 

lättillgänglig för alla människor som 

behöver den. Parlamentet anser att för att 

effektivt kunna bekämpa fattigdom bör 

system för minimiinkomst åtföljas av 

tillgång till kvalitativa tjänster och 

åtgärder som underlättar inträde eller 

återinträde på arbetsmarknaden för 

personer i utsatta situationer, om de kan 

arbeta. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att med hjälp av den 

europeiska planeringsterminen begära att 

alla medlemsstater inför adekvata system 

för minimiinkomst där sådana ännu inte 

finns, och att gradvis förbättra nivåerna i 

de befintliga systemen för att komma över 

fattigdomsgränsen. 

Or. en 

 



 

AM\1143784SV.docx 75/136 PE616.558v03-00 

 SV 

Ändringsförslag  150 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att stärka sina insatser 

genom ESF och den europeiska 

planeringsterminen för att stödja 

övergripande offentliga åtgärder i 

medlemsstaterna, som syftar till att skapa 

smidigare övergångar från utbildning och 

(långtids-) arbetslöshet till arbete, och i 

synnerhet för ett fullständigt 

genomförande av de åtgärder på nationell 

nivå som angavs i rådets rekommendation 

om integration av långtidsarbetslösa på 

arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5c. Europaparlamentet anser att 

segmenteringen av arbetsmarknaden, som 

särskilt drabbar ungdomar, måste 

stoppas, och att användningen av atypiska 

anställningsformer och icke-

standardiserade anställningsformer, 

såsom nolltidskontrakt eller oavlönad 

praktik, därför måste förbjudas och 

begränsas samt att rättvisa och icke-

diskriminerande arbetsvillkor måste 

garanteras för alla arbetstagare. 

Or. en 
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Ändringsförslag  152 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5d. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens förslag till direktiv om 

tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i 

Europeiska unionen som ska ersätta det 

nuvarande direktivet om skriftligt 

meddelande, men uppmanar 

kommissionen att överväga en ytterligare 

utvidgning av förslagets räckvidd och 

tillämpning i medlemsstaterna, i syfte att 

på ett effektivt sätt utvidga det till att 

omfatta inte bara rättigheter utan också 

minimiarbetsvillkor för alla arbetstagare i 

Europa, oavsett typ av anställningsavtal 

eller arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5e (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5e. Europaparlamentet påminner om 

att inrättandet av ett europeiskt 

arbetsmarknadsverk som ett 

inspekterande organ med befogenhet att 

utföra kontroller och utdöma påföljder 

och sanktioner mot företag som inte 

uppfyller kraven skulle vara en garanti 

för att arbets- och sociallagstiftningen på 

den europeiska inre marknaden 

respekterades, i syfte att bekämpa social 
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dumpning samt utnyttjande och missbruk 

av arbetskraft. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  154 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5f (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5f. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att skapa ett europeiskt 

socialförsäkringskort för att underlätta 

informationsutbyte och förse människor 

med ett register över deras aktuella och 

tidigare rättigheter och förhindra 

missbruk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  155 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5g (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5g. Europaparlamentet påminner 

kommissionen om att tillgången till socialt 

skydd är grundläggande för att skapa 

rättvisa arbetsvillkor och att det krävs en 

uppföljning av samråden med 

arbetsmarknadens parter för att komma 

med konkreta förslag och se till att alla 

människor i alla anställningsformer 

ackumulerar socialförsäkringsrättigheter, 

inbegripet tillräckliga pensioner. 

Or. en 
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Ändringsförslag  156 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5h (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5h. Europaparlamentet anser att 

varken ojämlikheter eller risken för 

fattigdom eller social utestängning har 

minskat trots att sysselsättningen i Europa 

generellt har ökat. De vinster som 

genererats de senaste åren har varit 

ojämnt fördelade, och en majoritet av 

befolkningen, framför allt de mest 

behövande, har knappast gynnats alls av 

dessa vinster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  157 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5i (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5i. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

vända den negativa skattekonkurrensen 

genom samordnade skattesatser och 

system för kompensation länder emellan. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

stödja inrättandet av ett mellanstatligt 

FN-organ för samarbete i skattefrågor 

och att ta initiativ till diskussioner om ett 

europeiskt finansregister. 

Or. en 
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Ändringsförslag  158 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5j (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5j. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att uppmuntra reformer av 

skattesystemen som är inriktade på att öka 

de övre inkomstskattesatserna, särskilt 

skatt på kapitalinkomst, och som 

genererar resurser för överföring av 

kollektiva varor och offentliga tjänster 

samt vänder de farliga trender i fråga om 

tillväxt och nya arbetstillfällen som 

inkomst- och välståndsklyftorna skapar, 

vilka oftast drabbar de 40 % av 

befolkningen i inkomstfördelningens 

nedre del. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  159 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5k (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5k. Europaparlamentet noterar att 

välstånd är mer ojämnt fördelat än 

inkomst, och att avkastningen på kapital 

är betydligt högre än den ekonomiska 

tillväxten, och anser att det är 

oroväckande att fastighetsmarknaden i 

vissa länder skapar godtyckliga effekter 

på den generationsövergripande 

fördelningen av välstånd. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att samordna 

skattereformer i syfte att fastställa en årlig 

förmögenhets- och arvsskatt som ska 
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minska förmögenhetsklyftor och främja 

meritokrati och omfördelning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  160 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5l (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5l. Eftersom medelklassens inkomster 

har stor betydelse för de nominella 

lönerna är Europaparlamentet bekymrat 

över det negativa förhållandet mellan 

skillnader i marknadslöner och den 

fackliga organisationsgraden, och noterar 

den positiva kopplingen mellan 

arbetstagarens andel av 

produktionsvärdet och de kollektiva 

förhandlingarnas räckvidd. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att upphäva de tidigare 

och mest aggressiva 

arbetsmarknadsreformerna, och att 

uppmuntra fackföreningsanslutning, 

större räckvidd för kollektivavtal och 

stärkta samordnade former av 

lönesättning, i syfte att främja den 

nominella löneutvecklingen i linje med 

summan av produktivitetstillväxten, 

inklusive ECB:s inflationsmål. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  161 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5m (nytt) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5m. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att samordna 

medlemsstaternas antagande av väl 

utformade ramar för nationella system för 

minimilöner, i enlighet med nationell 

praxis och med deltagande av 

arbetsmarknadens parter, för att uppnå 

en allmän minimilön, i enlighet med en 

nationell levnadslön som är den inkomst 

som krävs för att uppfylla en familjs 

grundläggande behov, för varje enskild 

medlemsstat och region. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5n (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5n. Europaparlamentet konstaterar att 

en av de mest relevanta offentliga 

åtgärderna för att främja lika möjligheter 

är att främja lika och överkomlig tillgång 

till högkvalitativa offentliga varor och 

tjänster som garanterar allmän tillgång 

till hälso- och sjukvård, (förskole-) 

utbildning, barnomsorg, subventionerade 

bostäder och offentliga transporter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5o (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5o. Europaparlamentet är bekymrat 

över de fortsatt höga fattigdomsnivåerna i 

Europa, nästan tio år efter det att krisen 

bröt ut, och över de skillnader mellan 

generationer som har skapats, även i de 

medlemsstater som lyckats bättre vad 

gäller antal människor som riskerar 

fattigdom eller social utestängning. 

Parlamentet är särskilt oroat över den 

ökande barnfattigdom och den fattigdom 

bland förvärvsarbetande som registrerats i 

flera medlemsstater, trots den 

makroekonomiska återhämtningen under 

de senaste åren. Parlamentet konstaterar 

att mer än en tredjedel av 

medlemsstaterna uppger att situationen är 

kritisk sett till andelen barn i 

förskoleverksamhet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att stödja 

medlemsstaterna i utformningen och 

genomförandet av strukturreformer, och 

att bedöma de sociala och 

fördelningsmässiga effekterna av dem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5p (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5p. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att radikalt minska 

fattigdomen i Europa, och särskilt 

barnfattigdomen, och att därför lägga 

fram en förordning om inrättande av en 

europeisk barngaranti med de resurser 

som krävs, i enlighet med dess 

rekommendation om att investera i 

barnens framtid, de förberedande 
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åtgärder som fastställs i EU:s budget för 

2017 och 2018, och Europaparlamentets 

resolutioner, genom att säkerställa att 

barn som riskerar fattigdom ska ha 

tillgång till kostnadsfri hälso- och 

sjukvård, utbildning, barnomsorg, 

anständiga bostadsförhållanden och 

näringsriktig mat. Parlamentet betonar att 

medlemsstaterna måste anta nationella 

planer för att minska fattigdomen bland 

barn, och framför allt åtgärda den 

begränsade effekt som sociala 

transfereringar har för att minska 

fattigdomsrisken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5q (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5q. Europaparlamentet betonar att 

moderniseringen av förmånssystemen 

måste vara en prioritering för 

medlemsstaterna och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att se 

till att de arbetslösa har tillräckliga 

inkomster och sociala förmåner under en 

tillräckligt lång tid och att föräldrar har 

tillgång till generösa barnbidrag och 

ekonomiskt överkomlig och högkvalitativ 

förskola. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att uppmuntra mer 

progressiva behovsprövade 

förmånssystem i medlemsstaterna i syfte 

att få till stånd allmän tillgänglighet till en 

rimlig kostnad. 

Or. en 
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Ändringsförslag  166 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5r (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5r. Europaparlamentet framhåller att 

de sociala trygghetssystemen bör 

garantera personer som saknar 

tillräckliga resurser rätt till en 

minimiinkomst och främja social 

inkludering genom att uppmuntra alla att 

delta på arbetsmarknaden och i 

samhället. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att samordna 

medlemsstaternas antagande av en 

gemensam ram för att införa sådana 

system för minimiinkomst, i enlighet med 

sin nationella praxis och med deltagande 

av arbetsmarknadens parter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5s (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5s. Europaparlamentet är övertygat 

om att utvecklingen av ett väl utformat 

europeiskt arbetslöshetsförsäkringssystem 

som kompletterar nationella 

förmånssystem, inte bara skulle förbättra 

möjligheterna att hantera ekonomiska 

kriser med asymmetriska resultat, utan 

också skulle vara ett sätt att stärka den 

sociala dimensionen i EU. 

Or. en 
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Ändringsförslag  168 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 5t (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5t. Europaparlamentet understryker 

att arbetslösheten bland ungdomar och 

lågutbildade arbetstagare har ökat 

jämfört med den bland högutbildade 

vuxna. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

påskynda genomförandet av den nya 

kompetensagendan för Europa som syftar 

till att höja kompetensen för personer som 

har särskilt svårt att komma tillbaka till 

arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav och minska antalet ungdomar som 

hoppar av skolan. I detta sammanhang 

betonar parlamentet den växande 

efterfrågan på digitala och andra 

överförbara färdigheter och understryker 

att utvecklingen av dessa färdigheter är 

brådskande och särskilt nödvändig. 

Parlamentet påminner även om vikten av 
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initiativ till stöd för den långsiktiga 

rörligheten för studerande och 

nyutexaminerade inom utbildnings- och 

fortbildningsområdet, vilket skulle ge 

kompetenta och rörliga arbetstagare inom 

dessa centrala sektorer. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  170 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. Jobbskapande kräver dock 

även ett individuellt anpassat 

tillvägagångssätt i enlighet med de lokala 

behoven och arbetsmarknadernas 

särdrag. Kognitiva och mjuka färdigheter 

som värderar individuella kompetenser 

och erbjuder tillfredsställelse i arbetet 

måste också utvecklas.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, 

ökad arbetskraftsproduktivitet och aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder för att garantera 

att de färdigheter som förvärvas motsvarar 

arbetsmarknadens krav och ger människor 

egenmakt samt integrerar dem på 

arbetsmarknaden. I detta sammanhang 

betonar parlamentet den växande 

efterfrågan på digitala och andra 

överförbara färdigheter och understryker 

att utvecklingen av dessa färdigheter är 

brådskande och särskilt nödvändig. 

Parlamentet anser att medlemsstaterna 

bör arbeta för effektivare och mer 

skräddarsydda offentliga och privata 

arbetsförmedlingar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. Parlamentet efterlyser ökade 

ansträngningar för att se till att 

globaliseringens och de tekniska 
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förändringarnas positiva effekter, 

däribland digitalisering, fördelas på ett 

socialt rättvist sätt mellan människor, 

särskilt för att stödja lågutbildade 

arbetstagare och ungdomar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  173 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. Parlamentet anser att 

ömsesidigt erkännande av kvalifikationer 

kommer att bidra till att klyftan mellan 

kompetensunderskottet på den europeiska 

arbetsmarknaden och de arbetssökande, 

framför allt de unga, kan överbryggas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Ádám Kósa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 
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6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, 

med beaktande av geografiska och 

demografiska skillnader och 

inkomstskillnader inom enskilda regioner 

och länder, för att garantera att de 

färdigheter som förvärvas motsvarar 

arbetsmarknadens krav. I detta 

sammanhang betonar parlamentet den 

växande efterfrågan på digitala och andra 

överförbara färdigheter och understryker 

att utvecklingen av dessa färdigheter är 

brådskande och särskilt nödvändig. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  175 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i högkvalitativ utbildning, för 

att garantera att de färdigheter som 

förvärvas motsvarar arbetsmarknadens 

krav. I detta sammanhang betonar 

parlamentet den växande efterfrågan på 

digitala och andra överförbara färdigheter 

och understryker att utvecklingen av dessa 

färdigheter är brådskande och särskilt 

nödvändig. 

6. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

maximera sina ansträngningar för 

investeringar i allmän tillgång till 

ekonomiskt överkomlig högkvalitativ 

utbildning, för att garantera att de 

färdigheter som förvärvas underlättar 

arbetstagares integrering på 

arbetsmarknaden. I detta sammanhang 

betonar parlamentet den växande 

efterfrågan på digitala och andra 

överförbara färdigheter och understryker 

att utvecklingen av dessa färdigheter är 

brådskande och särskilt nödvändig. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  176 
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Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Fattigdom och ojämlikhet är 

flerdimensionella problem, och 

Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

agera genom att lägga fram en integrerad 

strategi för fattigdomsbekämpning för att 

uppnå målen i Europa 2020-strategin. 

Parlamentet upprepar sitt krav på en 

grönbok om ojämlikhet och om hur den 

hämmar den ekonomiska 

återhämtningen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

göra mer för att övervaka och genomföra 

rekommendationen om att investera i 

barnens framtid. Parlamentet uppmanar 

än en gång kommissionen och 

medlemsstaterna att inrätta en 

barngaranti, som sätter barnen i centrum 

för befintliga åtgärder för att bekämpa 

fattigdom, och som garanterar att 

särskilda medel avsätts för att den ska 

kunna genomföras fullt ut. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet påminner om 

hur viktigt det är med färdigheter och 

kompetens som förvärvats i icke-formella 

och informella lärandemiljöer för att 

förbättra anställbarheten för ungdomar 

och för personer som stått utanför 
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arbetsmarknaden på grund av 

omsorgsansvar. Parlamentet betonar 

därför vikten av att skapa ett 

valideringssystem för icke-formella och 

informella former av kunskaper och 

erfarenheter, särskilt sådana som 

förvärvats genom frivilligarbete. Det är 

glädjande att kommissionen i den årliga 

tillväxtöversikten tar upp vikten av att 

erkänna dessa färdigheter i den nya 

kompetensagendan för Europa. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  178 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet understryker 

att medlemsstaterna och kommissionen 

bör maximera sina ansträngningar för att 

säkerställa lika möjligheter och tillgång 

till utbildning och för att garantera social 

inkludering och bättre ekonomiska 

resultat. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

modernisera yrkesutbildningen och 

förbättra den arbetsplatsbaserade 

utbildningen, däribland lärlingsplatser av 

hög kvalitet. Parlamentet påminner om att 

det också bör bli lättare att erkänna 

färdigheter som förvärvats utanför den 

formella utbildningen och att ge stöd till 

vuxna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 
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Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6a. Europaparlamentet understryker 

att integrationen av långtidsarbetslösa 

med hjälp av individuellt anpassade 

metoder är oerhört viktig för att bekämpa 

fattigdom och social utestängning samt 

bidra till hållbara nationella sociala 

trygghetssystem. Parlamentet framhåller 

här hur viktigt det är med kunskaper och 

färdigheter som förvärvats genom icke-

formell och informell inlärning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 6b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 6b. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att stödja 

lärlingsutbildning och att till fullo utnyttja 

de medel i Erasmus+-programmet som 

finns tillgängliga för studerande, så att 

lärlingsutbildningens kvalitet och 

attraktivitet kan säkerställas. 

Kommissionen uppmärksammas på 

nödvändigheten av att unga i de yttersta 

randområdena i större utsträckning 

utnyttjar programmet, som kommissionen 

framhåller i meddelandet Ett starkare och 

förnyat strategiskt partnerskap med EU:s 

yttersta randområden.  

Or. pt 

 

Ändringsförslag  181 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 
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Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet 

framhåller i detta sammanhang 

potentialen hos offentlig–privata 

partnerskap. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete. Parlamentet är bekymrat 

över avsaknaden av ett 

jämställdhetsperspektiv och 

jämställdhetsindikatorer inom ramen för 
den europeiska planeringsterminen, och 

kräver ökad integrering av 

jämställdhetsperspektivet vid 

utformningen av landsspecifika 

rekommendationer, konvergensprogram 

och nationella reformprogram. 

Parlamentet betonar behovet av att 

övervaka de sociala och 

jämställdhetsrelaterade framstegen och 

reformernas effekter på längre sikt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
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förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet betonar 

behovet av att minska den börda som den 

obligatoriska vård innebär som utförs av 

familjemedlemmar, och efterlyser 

inrättandet av ett reglerat område för 

hushållsanställda och anhörigvårdare 

som underlättar en balans mellan 

arbetsliv och privatliv och samtidigt bidrar 

till jobbskapande. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  183 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

7. Europaparlamentet begär att alla 

nödvändiga åtgärder vidtas för att förbättra 

den samhällsservice och lagstiftning som är 

viktig för en god balans mellan arbetsliv 

och privatliv. Vidare begär parlamentet att 

medlemsstaterna ska kunna återgå till att 

investera, mer än vad som föreskrivs av de 

budgetbegränsningar som EU fastställt, i 

utvecklingen av tillgänglig barnomsorg 

och förskoleverksamhet till överkomliga 

priser och att skapa gynnsamma 

förutsättningar för föräldrar och 

omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 
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offentlig–privata partnerskap. teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  184 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet 

framhåller i detta sammanhang 

potentialen hos offentlig–privata 

partnerskap. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv samt för 

jämställdheten. Parlamentet uppmanar till 

att utveckla tillgänglig och kvalitativ 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

Ádám Kósa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
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förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning, bl.a. för familjers ekonomiska 

och skattemässiga situation, som är viktig 

för en god balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Parlamentet uppmanar till att 

utveckla tillgänglig barnomsorg och 

förskoleverksamhet till överkomliga priser 

och att skapa gynnsamma förutsättningar 

för föräldrar och omsorgsgivare genom att 

möjliggöra fördelaktiga former för 

familjeledighet och flexibelt arbete som 

utnyttjar den nya teknikens potential. 

Parlamentet framhåller i detta sammanhang 

potentialen hos offentlig–privata 

partnerskap. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  186 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

föreslå lämpliga åtgärder, i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen för att förbättra den 

samhällsservice och nationella lagstiftning 

som är viktig för en bättre balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

Or. en 
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Ändringsförslag  187 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet, 

med särskilt fokus på utbildning och 

socialt skydd, och flexibelt arbete som 

utnyttjar den nya teknikens potential. 

Parlamentet framhåller i detta sammanhang 

potentialen hos offentlig–privata 

partnerskap. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  188 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg, förskoleverksamhet och 

omsorg av andra behövande personer till 

överkomliga priser och att skapa 
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och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  189 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang potentialen hos 

offentlig–privata partnerskap. 

7. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att 

förbättra den samhällsservice och 

lagstiftning som är viktig för en god balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Parlamentet 

uppmanar till att utveckla tillgänglig 

barnomsorg och förskoleverksamhet till 

överkomliga priser och att skapa 

gynnsamma förutsättningar för föräldrar 

och omsorgsgivare genom att möjliggöra 

fördelaktiga former för familjeledighet och 

flexibelt arbete som utnyttjar den nya 

teknikens potential. Parlamentet framhåller 

i detta sammanhang den viktiga roll som 

tillhandahållare av samhällstjänster och 

företag inom den sociala ekonomin 

spelar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  190 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

införa mål för äldreomsorg och för vård 

av personer med funktionsnedsättning 

och andra omsorgsbehövande, i likhet 

med Barcelonamålen, med 

övervakningsverktyg för att se till att 

målen uppnås. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

införa kvalitetsnormer för alla 

vårdtjänster, även vad gäller deras 

tillgänglighet, åtkomst samt ekonomiska 

överkomlighet. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att ta 

upp EPSCO-rådets slutsatser om 

förbättring av samhällsbaserat stöd och 

samhällsbaserad vård för ett självständigt 

liv, och att utarbeta en tydlig strategi och 

betydande investeringar för att utveckla 

moderna och högkvalitativa tjänster i 

närsamhället och att öka stödet för 

omsorgsgivare, särskilt anhörigvårdare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att på 

europeisk och nationell nivå få igenom 

transparent lönesättning och genomföra 

lönegranskningar på företagsnivå för att 

uppnå lika lön för samma arbete inom 

alla sektorer och yrken. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vid behov 

lägga fram initiativ för att avlägsna alla 
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slags lönegap mellan kvinnor och män, 

och fastställa påföljder för arbetsplatser 

som kränker rätten till jämställdhet och 

har olika löner för identiska 

jobbkategorier beroende på om arbetet 

utförs av huvudsakligen män eller av 

kvinnor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att ge yrkesinspektioner 

eller andra relevanta offentliga organ 

adekvata resurser för att ta itu med 

odeklarerat arbete, samt att stärka 

mekanismerna för yrkesinspektion och 

utarbeta åtgärder som gör det möjligt för 

arbetstagare att gå från den grå ekonomin 

till den formella ekonomin, för att de ska 

få tillgång till sysselsättningssystem och 

sociala trygghetssystem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  193 

Krzysztof Hetman 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 

vidta nödvändiga åtgärder för att minska 

fattigdomen i Europa, och särskilt 
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barnfattigdomen, i linje med 

kommissionens rekommendation från 

2013 ”Bryta det sociala arvet: investera i 

barnens framtid”. Parlamentet betonar att 

medlemsstaterna måste anta nationella 

planer för att minska fattigdomen bland 

barn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  194 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 7a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 7a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att se till att de aktiva 

arbetsmarknadsåtgärderna är effektiva 

och verkningsfulla och utformade för att 

främja rörlighet mellan sektorer och 

omskolning av arbetstagare, något som 

kommer att bli allt viktigare när våra 

arbetsmarknader anpassar sig till den 

digitala omvandlingen av våra ekonomier. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  195 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort, 

men påpekar att entreprenörskap inte på 

egen hand främjar industrialisering eller 

kommer till rätta med arbetslösheten eller 
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administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

fattigdomen och att det är en lösning som 

inte passar alla. Parlamentet anser det 

mycket viktigt att göra en bedömning av 

det stora antal nystartade företag som 

misslyckas för att förstå hur man bättre 

kan stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet och menar att det är 

viktigt att förbättra tillgången till 

finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag och som främjar en progressiv 

skatteuppbörd, förhindrar skatteflykt och 

bristande dokumentation om de uppgifter 

som behövs för att identifiera 

skatteunderlag och deras faktiska ägare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap, även genom att 

utveckla och stödja sociala och cirkulära 

ekonomiska modeller och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

Or. en 
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Ändringsförslag  197 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, António Marinho e 

Pinto, Robert Rochefort 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora 

företag, inklusive vårdtjänster, 

socialtjänster och sociala företag, för 

jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  198 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att förändra 

administrativa krav, förbättra tillgången för 

mikroföretagare till socialt skydd och 

finansiering, och att stödja utvecklingen av 
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förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, mikroföretag och nystartade 

företag. 

8. Europaparlamentet betonar 

potentialen hos små och medelstora företag 

för jobbskapande och för ekonomin i stort. 

Parlamentet anser det mycket viktigt att 

stödja entreprenörskap och förbättra 

företagsklimatet genom att undanröja 

administrativa bördor, förbättra tillgången 

till finansiering och stödja utvecklingen av 

beskattningsmodeller och förenklade 

förfaranden för att iaktta skatteregler, som 

gynnar små och medelstora företag, 

entreprenörer, egenföretagare, 

mikroföretag, nystartade företag och 

företag inom den sociala ekonomin. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  200 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utnyttja den europeiska 

planeringsterminen för att främja 
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skapandet av gröna jobb. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att utfärda 

landsspecifika rekommendationer som 

kan bidra till ökad sysselsättning och 

minskade ekologiska fotavtryck, och 

efterlyser detaljerade och oberoende 

studier om kostnader för och fördelar med 

en omläggning av skattebördan (t.ex. från 

arbetskraft till miljö). Parlamentet 

betonar att sådana rekommendationer 

inte får påverka de sociala 

trygghetssystemen negativt eller ha 

oproportionerliga effekter för 

låginkomsttagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att utforma politik som 

stärker en verklig entreprenörskultur 

bland unga, redan från tidig ålder, genom 

att erbjuda möjligheter till praktikplatser 

och företagsbesök. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att 

fortsätta med Erasmusprogrammet för 

unga entreprenörer. Medlemsstaterna 

uppmanas att stödja föreningar och 

initiativ som hjälper unga entreprenörer 

med utvecklingen av innovativa projekt. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  202 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8a. Europaparlamentet är medvetet 

om att kvinnor fortfarande är 

underrepresenterade på 

arbetsmarknaden. Parlamentet tror i detta 

avseende att flexibla anställningsavtal, 

inklusive frivilliga tillfälliga anställningar 

och deltidsanställningar, kan spela en 

viktig roll för att öka deltagandet bland 

grupper som annars kanske skulle ha 

varit utestängda från arbetsmarknaden, 

däribland kvinnor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  203 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8b. Europaparlamentet påminner om 

att företagen inom den sociala ekonomin 

var avgörande för att minimera krisens 

effekter. Företagen måste dock ges mer 

stöd, särskilt i fråga om tillgång till olika 

former av finansiering, bl.a. EU-medel, 

och få minskad administrativ börda. Det 

är nödvändigt med en rättslig ram för ett 

erkännande av deras verksamhet i EU 

och för att förhindra illojal 

konkurrens. Det är beklagligt att det i den 

årliga tillväxtöversikten inte står något om 

företagens verksamhet, vilket parlamentet 

begärt. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  204 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till resolution 

Punkt 8b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8b. Europaparlamentet betonar 

behovet av en mer samordnad 

skattepolitik och av ökad effektivitet och 

insyn i skattesystemen vad gäller 

skatteuppbörd och omfördelning för att 

främja en korrekt finansiering av de 

sociala systemen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 8c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 8c. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att intensifiera sina 

ansträngningar för att omvandla 

odeklarerat arbete till deklarerat arbete 

genom att förstärka mekanismerna för 

yrkesinspektion och utarbeta åtgärder 

som gör det möjligt för arbetstagarna i 

den svarta ekonomin att gå över till den 

formella ekonomin. Parlamentet 

påminner medlemsstaterna om forumet 

mot odeklarerat arbete, som de bör delta 

aktivt i och använda för utbyte av bästa 

praxis för att bekämpa odeklarerat arbete, 

luftbolag och falskt egenföretagande, 

eftersom dessa äventyrar både arbetets 

kvalitet och arbetstagarnas tillgång till 

system för socialt skydd, liksom också de 

nationella offentliga finanserna, samt 

skapar illojal konkurrens mellan 

europeiska företag. 

Or. pt 
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Ändringsförslag  206 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

investera i och främja utvecklingen av ny 

produktionsteknik och nya 

produktionstjänster, vilka har stark 

potential att öka produktiviteten, skapa nya 

arbetstillfällen och stimulera långsiktig 

tillväxt. 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

investera i och främja utvecklingen av ny 

produktionsteknik och nya 

produktionstjänster inom ramen för en 

rättvis övergång. Sådan teknik och 

sådana tjänster har stark potential att öka 

hållbarheten, skapa nya arbetstillfällen av 

hög kvalitet och stimulera långsiktig 

utveckling. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  207 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

investera i och främja utvecklingen av ny 

produktionsteknik och nya 

produktionstjänster, vilka har stark 

potential att öka produktiviteten, skapa nya 

arbetstillfällen och stimulera långsiktig 

tillväxt. 

9. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

investera i forskning och främja 

utvecklingen av ny produktionsteknik och 

nya produktionstjänster, vilka har stark 

potential att öka produktiviteten, skapa nya 

arbetstillfällen och stimulera långsiktig 

tillväxt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  208 

Georgi Pirinski, Javi López 
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Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet är oroat över 

att användningen av mer flexibla och 

atypiska anställningsformer kan vara ett 

hot mot anställningstryggheten, 

inkomsten, arbetsvillkoren, och leda till 

uteslutning från sociala trygghetssystem. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att ta fram och genomföra lämplig arbets- 

och socialskyddslagstiftning för att 

motverka det ökade hotet mot 

anställningstrygghet, inkomst, 

arbetsvillkor och socialt skydd på grund 

av den snabba spridningen av flexibla och 

atypiska anställningsformer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  209 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 

Punkt 9a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

främja investeringar i FoU-sektorn i 

enlighet med 2020-strategin. Parlamentet 

anser att investeringar i denna sektor 

bidrar till att öka ekonomins 

konkurrenskraft och produktivitet och 

därför främjar skapandet av 

tillsvidareanställningar och löneökning. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  210 

Verónica Lope Fontagné 
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Förslag till resolution 

Punkt 9b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 9b. Europaparlamentet understryker 

vikten av att garantera bredbandstillgång 

i alla regioner, inbegripet landsbygden 

och regioner med allvarliga och 

permanenta naturbetingade eller 

demografiska problem, för att främja en 

harmonisk utveckling i hela EU. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  211 

Ádám Kósa 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

flexibla arbetsformer. 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, endast 

utgör ett av de allvarliga hindren för 

tillväxt i EU, och kräver olika strategier 

och åtaganden som ska förverkligas utan 

att kringgå medlemsstaternas behörighet 

och lokala väljares önskemål. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

flexibla arbetsformer. 

Or. hu 

 

Ändringsförslag  212 
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Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

flexibla arbetsformer. 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

flexibla arbetsformer. Parlamentet 

insisterar på att innovativa arbetsformer 

bör kombineras med lämplig 

anställningstrygghet och tillgänglig social 

trygghet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  213 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör 

ett av de allvarliga hindren för tillväxt i 

EU. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

införa åtgärder som syftar till att bemöta 

denna utmaning. Parlamentet 

understryker att befolkningsminskningen 

kräver en helhetsstrategi, som bör 

inbegripa en anpassning av nödvändig 

infrastruktur, och en förbättring av 

10. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att det sker en demografisk 

nedgång, vilken i olika utsträckning 

drabbar alla EU:s regioner. Parlamentet 

understryker vikten av att 

medlemsstaterna snarast återfår sitt 

ekonomiska och monetära 

självbestämmande, så att de kan hantera 

sysselsättningskrisen på ett effektivt sätt 

och med hjälp av lämpliga offentliga 

investeringar kan utveckla en långsiktig 

strukturell plan för att öka födelsetalen, 
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samhällstjänster och flexibla 

arbetsformer. 

vilken skulle inbegripa en anpassning av 

nödvändig infrastruktur och en förbättring 

av den offentliga servicen. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  214 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

flexibla arbetsformer. 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

frivilliga flexibla arbetsformer som 

garanterar social trygghet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  215 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för tillväxt i EU. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

10. Europaparlamentet anser att 

befolkningsminskning, vilken drabbar 

EU:s regioner i olika utsträckning, utgör ett 

av de allvarliga hindren för utveckling i 

EU. Parlamentet uppmanar kommissionen 
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medlemsstaterna att införa åtgärder som 

syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, och 

en förbättring av samhällstjänster och 

flexibla arbetsformer. 

och medlemsstaterna att införa åtgärder 

som syftar till att bemöta denna utmaning. 

Parlamentet understryker att 

befolkningsminskningen kräver en 

helhetsstrategi, som bör inbegripa en 

anpassning av nödvändig infrastruktur, 

arbetstillfällen av hög kvalitet med 

anständiga löner och en förbättring av 

samhällstjänster och flexibla arbetsformer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet ser positivt på 

att kommissionen har beaktat behovet av 

statistik om demografiska utmaningar 

såsom avfolkning eller gles 

befolkningstäthet i sitt program för 

europeisk statistik. Parlamentet anser att 

dessa uppgifter ger en korrekt bild av de 

problem som dessa regioner står inför och 

gör det möjligt att hitta bättre lösningar. 

Kommissionen uppmanas att ta hänsyn 

till denna statistik vid utformningen av 

nästa fleråriga budgetram. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  217 

Robert Rochefort, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till resolution 

Punkt 10a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 10a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och kommissionen att 
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uppmuntra till livslångt lärande, särskilt 

bland äldre arbetstagare, så att dessa 

garanteras kompetensutveckling och ökad 

anställbarhet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  218 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden 

innebär att pensionssystemen behöver 

anpassas för att säkerställa god 

livskvalitet för äldre personer. Parlamentet 

understryker att detta kan uppnås genom 

att inte bara koppla pensionsåldern till 

den förväntade livslängden utan även till 
det antal år då man betalat 

försäkringsavgifter, och genom att 

förebygga tidigt utträde från 

arbetsmarknaden. 

11. Europaparlamentet påminner om att 

för första gången sedan 2002 minskade 

den förväntade livslängden under 2016, 

och att det är nödvändigt att bedöma 

huruvida detta kommer att hålla i sig fram 

tills dess att pensionssystemen anpassas. 

Parlamentet betonar att god livskvalitet 

för äldre personer kan uppnås genom 

allmän tillgång till statliga, 

solidaritetsbaserade och tillräckliga 

pensionssystem. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att stödja medlemsstaterna 

i stärkandet av de offentliga pensions- och 

tjänstepensionssystemen, för att erbjuda 

en tillräcklig pension som ligger över 

fattigdomströskeln och låta pensionärer 

behålla sin levnadsstandard och leva ett 

människovärdigt och självständigt liv. 

Parlamentet upprepar att det måste finnas 

omsorgspoäng i pensionssystemen som 

ersätter de inbetalningar som kvinnor och 

män med omsorgsansvar för barn och 

med långvarigt omsorgsansvar inte gör, 

för att minska pensionsklyftan mellan 

kvinnor och män. Parlamentet framhåller 

att det visserligen kan vara viktigt med 

individuella pensionssystem för att få 

tillräckliga pensioner, men att 

lagstadgade och solidaritetsbaserade 

pensionssystem fortfarande är det mest 

ändamålsenliga sättet att bekämpa 
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fattigdom bland äldre och social 

utestängning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  219 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden innebär 

att pensionssystemen behöver anpassas för 

att säkerställa god livskvalitet för äldre 

personer. Parlamentet understryker att detta 

kan uppnås genom att inte bara koppla 

pensionsåldern till den förväntade 

livslängden utan även till det antal år då 

man betalat försäkringsavgifter, och genom 

att förebygga tidigt utträde från 

arbetsmarknaden. 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden innebär 

att pensionssystemen behöver anpassas för 

att säkerställa god livskvalitet för äldre 

personer. Parlamentet understryker att detta 

kan uppnås genom att inte bara koppla 

pensionsåldern till den förväntade 

livslängden utan även till det antal år då 

man betalat försäkringsavgifter, och genom 

att förebygga tidigt utträde från 

arbetsmarknaden. Parlamentet betonar att 

det är absurt att låta äldre personer arbeta 

längre samtidigt som det råder 

ungdomsarbetslöshet och att detta bör 

åtgärdas samtidigt som flyktingar och 

migranter bör få sina kvalifikationer 

erkända eller erbjudas möjligheter att 

utveckla kompetenser för att de ska ha en 

chans att komma in på arbetsmarknaden 

samtidigt som hållbara pensionssystemen 

bör främjas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  220 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden innebär 

att pensionssystemen behöver anpassas för 

att säkerställa god livskvalitet för äldre 

personer. Parlamentet understryker att detta 

kan uppnås genom att inte bara koppla 

pensionsåldern till den förväntade 

livslängden utan även till det antal år då 

man betalat försäkringsavgifter, och 

genom att förebygga tidigt utträde från 

arbetsmarknaden. 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden innebär 

att pensionssystemen behöver anpassas för 

att säkerställa god livskvalitet för äldre 

personer. Parlamentet understryker att detta 

kan uppnås genom tillräckliga 

minimipensioner, och genom att erbjuda 

lämpliga arbetsvillkor för att skapa 

möjligheter för dem som vill arbeta längre 

eller genom att inte bara koppla 

pensionsåldern till de förväntade friska 

levnadsåren utan även till det antal år då 

man betalat försäkringsavgifter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  221 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden innebär 

att pensionssystemen behöver anpassas för 

att säkerställa god livskvalitet för äldre 

personer. Parlamentet understryker att detta 

kan uppnås genom att inte bara koppla 

pensionsåldern till den förväntade 

livslängden utan även till det antal år då 

man betalat försäkringsavgifter, och genom 

att förebygga tidigt utträde från 

arbetsmarknaden. 

11. Europaparlamentet påminner om att 

den ökande förväntade livslängden innebär 

att pensionssystemen behöver anpassas för 

att bli hållbara och säkerställa god 

livskvalitet för äldre personer. Parlamentet 

understryker att detta kan uppnås genom 

att inte bara koppla pensionsåldern till den 

förväntade livslängden utan även till det 

antal år då man betalat försäkringsavgifter, 

och genom att förebygga tidigt utträde från 

arbetsmarknaden. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  222 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

föra en politik för aktivt åldrande, social 

inkludering av äldre och solidaritet mellan 

generationer. 

12. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

föra en politik för aktivt åldrande, social 

inkludering av äldre och solidaritet mellan 

generationer. Parlamentet påminner om 

att en mer kostnadseffektiv hälso- och 

sjukvård och långtidsvård som 

säkerställer snabb tillgång till överkomlig 

förebyggande vård och medicinsk 

behandling av god kvalitet också är 

avgörande för produktiviteten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 12a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 12a. Europaparlamentet 

uppmärksammar medlemsstaterna, mot 

bakgrund av den åldrande europeiska 

befolkningen och den stora 

ungdomsarbetslösheten i vissa delar av 

EU, på de sociala riskerna med att inte 

kunna garantera hållbara, säkra, 

adekvata och effektiva 

socialförsäkringssystem de kommande 

årtiondena. Medlemsstaterna uppmanas 

därför att bekämpa arbetslösheten bland 

medborgare i arbetsför ålder. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  224 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, som är EU:s 

primära investeringspolitik, har visat prov 

på sin effektivitet när det gäller att minska 

ojämlikheter och bör därför bibehållas på 

åtminstone en likvärdig budgetmässig nivå 

i den kommande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet anser att Europeiska 

socialfonden ska behållas som EU:s 

viktigaste instrument för integrering och 

återintegrering av arbetstagare på 

arbetsmarknaden. 

13. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, som är EU:s 

primära investeringspolitik, har visat prov 

på sin effektivitet när det gäller att minska 

ojämlikheter och bör därför bibehållas på 

åtminstone en likvärdig budgetmässig nivå 

i den kommande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet anser att Europeiska 

socialfonden bör höjas för att den 

åtminstone ska nå motsvarande 30 % av 

de nuvarande struktur- och 

investeringsfonderna i nästa fleråriga 

budgetram som syftar till att angripa 

ojämlikheter, minska fattigdom och 

genomföra de principer som fastställs i 

den europeiska pelaren för sociala 

rättigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, som är EU:s 

primära investeringspolitik, har visat prov 

på sin effektivitet när det gäller att minska 

ojämlikheter och bör därför bibehållas på 

åtminstone en likvärdig budgetmässig nivå 

i den kommande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet anser att Europeiska 

socialfonden ska behållas som EU:s 

viktigaste instrument för integrering och 

återintegrering av arbetstagare på 

arbetsmarknaden. 

13. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, som är EU:s 

primära offentliga investeringspolitik, har 

visat prov på sin effektivitet när det gäller 

att minska ojämlikheter och bör därför 

bibehållas på åtminstone en likvärdig 

budgetmässig nivå i den kommande 

fleråriga budgetramen. Parlamentet anser 

att Europeiska socialfonden ska behållas 

som EU:s viktigaste instrument för 

integrering och återintegrering av 

arbetstagare på arbetsmarknaden samt för 

stöd till åtgärder för social inkludering 

liksom för kampen mot fattigdom och 

ojämlikhet. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  226 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, som är EU:s 

primära investeringspolitik, har visat prov 

på sin effektivitet när det gäller att minska 

ojämlikheter och bör därför bibehållas på 

åtminstone en likvärdig budgetmässig 

nivå i den kommande fleråriga 

budgetramen. Parlamentet anser att 

Europeiska socialfonden ska behållas som 

EU:s viktigaste instrument för integrering 

och återintegrering av arbetstagare på 

arbetsmarknaden. 

13. Europaparlamentet anser att 

sammanhållningspolitiken, som är EU:s 

primära investeringspolitik, har visat prov 

på sin effektivitet när det gäller att minska 

ojämlikheter, förbättra delaktigheten och 

minska fattigdomen, därför bör öka i den 

kommande fleråriga budgetramen. 

Parlamentet anser att Europeiska 

socialfonden ska behållas som EU:s 

viktigaste instrument för integrering och 

återintegrering av arbetstagare på 

arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  227 

Krzysztof Hetman 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet erkänner de 

möjligheter som Europeiska fonden för 

strategiska investeringar (Efsi) erbjuder 

till stöd för tillväxt och sysselsättning i 

investeringsprojekt med hög risk. 

Parlamentet är dock oroat över den 

enorma obalansen i hur Efsi används av 

EU15 och EU13 [1]. [1] 

http://www.eib.org/attachments/ev/ev_eval

uation_efsi_en.pdf 

Or. en 
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Ändringsförslag  228 

Georgi Pirinski, Javi López 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet betonar också 

den roll som EU:s program för 

sysselsättning och social innovation 

spelar för att främja en hållbar 

sysselsättning av hög kvalitet, garantera 

adekvat och anständigt socialt skydd och 

bekämpa fattigdom och social 

utestängning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  229 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet anser att 

resurserna för social inkludering och 

fattigdomsminskning i den framtida 

fleråriga budgetramen bör öka och att 

insatserna för att förebygga och ta itu 

med barnfattigdom bör stärkas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  230 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att bedöma 

möjligheterna att sänka skatten på 

basförnödenheter, framför allt livsmedel, 

som en av de mest grundläggande 

åtgärderna för social rättvisa. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  231 

Kostadinka Kuneva 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b. Europaparlamentet betonar 

behovet av att tilldela minst 5 % av Efsi 

till program som är särskilt inriktade på 

att komma till rätta med ungdoms- och 

långtidsarbetslöshet, och att vid behov 

låta EU:s bidrag överskrida 50 % av det 

som krävs totalt för länder som är särskilt 

missgynnade. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 13c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13c. Europaparlamentet föreslår att 

undantag medges från stabilitets- och 

tillväxtpakten för de finansiella medel 

som anslås till program till stöd för 

arbetslösa, framför allt genom en aktiv 

arbetsmarknadspolitik som inbegriper 

jobbskapande i länder med en 
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arbetslöshet över genomsnittet i 

euroområdet. Detta är en investering i 

humankapital för att upprätthålla den 

potentiella tillväxten, eftersom 

utgiftspolitiken enligt EESK inte kan 

mätas med enbart ett räkenskapsresultat 

som underskott, utan utifrån den 

inverkan den har på den reala ekonomin. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  233 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. Parlamentet betonar att 

utbildning är det bästa sättet att främja 

sysselsättning av god kvalitet, och det bör 

vidtas åtgärder för att integrera personer 

med funktionsnedsättning på alla 

utbildningsnivåer med lämpliga resurser 

för att tillgodose deras särskilda behov. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  234 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Yana Toom, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 14. Europaparlamentet uppmanar 
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kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. Parlamentet påminner om 

att en anpassad arbetsmiljö för personer 

med funktionsnedsättning liksom riktat 

stöd för att hjälpa dem att delta fullt ut på 

arbetsmarknaden och i samhället är 

avgörande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  235 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att i den sociala 

resultattavlans indikatorer inkludera 

socialt deltagande och integration på 

arbetsmarknaden av personer med 

funktionsnedsättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  236 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 
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Punkt 14 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder och 

skapa incitament för att de ska vara i 

sysselsättning. 

14. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att öka 

sina ansträngningar för att ytterligare 

integrera personer med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, 

genom att undanröja rättsliga hinder, 

motverka diskriminering och anpassa 

arbetsplatser samt skapa incitament för att 

de ska vara i sysselsättning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto, Robert Rochefort 

 

Förslag till resolution 

Punkt 14a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 14a. Europaparlamentet uppmuntrar 

medlemsstaterna att genomföra de 

nödvändiga åtgärderna för social 

integrering av flyktingar samt personer 

från etniska minoriteter eller med 

invandrarbakgrund. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  238 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet understryker att 

dålig samordning av efterfrågan på 

15. Europaparlamentet understryker att 

dålig samordning av efterfrågan på 
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arbetskraft med arbetskraftsutbudet är ett 

problem som omfattar alla EU:s regioner, 

även de mest utvecklade. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att hantera denna fråga 

genom åtgärder för att underlätta 

rörligheten för arbetstagare inom alla yrken 

och sektorer samt på alla orter, för att 

tillgodose efterfrågan på arbetskraft i 

både mindre och mer utvecklade regioner. 
Vidare uppmanar parlamentet 

kommissionen och medlemsstaterna att 

ägna särskild uppmärksamhet åt de 

speciella förutsättningarna för 

gränsarbetare samt arbetare i randområden. 

arbetskraft med arbetskraftsutbudet är ett 

problem som omfattar alla EU:s regioner, 

och att det inte kan lösas genom att tvinga 

personer till ett osäkert arbetsliv med 

avbrott i arbetslivet och där de ständigt 

tvingas byta arbete, sektor och stad, med 

få utsikter till stabilitet och yrkesmässig 

utveckling såväl som befordran. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att hantera denna fråga 

genom åtgärder för att säkerställa stabilitet 

och anständiga arbetsvillkor som kommer 

att underlätta rörligheten för arbetstagare 

inom alla yrken och sektorer samt på alla 

orter, Vidare uppmanar parlamentet 

kommissionen och medlemsstaterna att 

ägna särskild uppmärksamhet åt de 

speciella förutsättningarna för 

gränsarbetare samt arbetare i randområden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  239 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet understryker att 

dålig samordning av efterfrågan på 

arbetskraft med arbetskraftsutbudet är ett 

problem som omfattar alla EU:s regioner, 

även de mest utvecklade. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att hantera denna fråga 

genom åtgärder för att underlätta 

rörligheten för arbetstagare inom alla yrken 

och sektorer samt på alla orter, för att 

tillgodose efterfrågan på arbetskraft i både 

mindre och mer utvecklade regioner. 

Vidare uppmanar parlamentet 

kommissionen och medlemsstaterna att 

ägna särskild uppmärksamhet åt de 

speciella förutsättningarna för 

15. Europaparlamentet understryker att 

dålig samordning av efterfrågan på 

arbetskraft med arbetskraftsutbudet är ett 

problem som omfattar alla EU:s regioner, 

även de mest utvecklade. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att hantera denna fråga 

genom åtgärder för att underlätta 

rörligheten för arbetstagare inom alla yrken 

och sektorer samt på alla orter, för att 

tillgodose efterfrågan på arbetskraft i både 

mindre och mer utvecklade regioner. 

Parlamentet erkänner att arbetskraftens 

rörlighet mellan EU-länder bidrar till en 

situation där utbud och efterfrågan möts, 

men betonar att en stor rörlighet i 

arbetskraften kan bli socialt påfrestande 
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gränsarbetare samt arbetare i randområden. för de mottagande regionerna. Vidare 

uppmanar parlamentet kommissionen och 

medlemsstaterna att ägna särskild 

uppmärksamhet åt de speciella 

förutsättningarna för gränsarbetare samt 

arbetare i randområden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  240 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

15. Europaparlamentet understryker att 

dålig samordning av efterfrågan på 

arbetskraft med arbetskraftsutbudet är ett 

problem som omfattar alla EU:s regioner, 

även de mest utvecklade. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att hantera denna fråga 

genom åtgärder för att underlätta 

rörligheten för arbetstagare inom alla yrken 

och sektorer samt på alla orter, för att 

tillgodose efterfrågan på arbetskraft i både 

mindre och mer utvecklade regioner. 

Vidare uppmanar parlamentet 

kommissionen och medlemsstaterna att 

ägna särskild uppmärksamhet åt de 

speciella förutsättningarna för 

gränsarbetare samt arbetare i randområden. 

15. Europaparlamentet understryker att 

dålig samordning av efterfrågan på 

arbetskraft med arbetskraftsutbudet är ett 

problem som omfattar alla EU:s regioner, 

även de mest utvecklade. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att hantera denna fråga 

genom åtgärder för att underlätta 

rörligheten för arbetstagare inom alla yrken 

och sektorer samt på alla orter, för att 

tillgodose efterfrågan på arbetskraft i både 

mindre och mer utvecklade regioner. 

Vidare uppmanar parlamentet 

kommissionen och medlemsstaterna att 

ägna särskild uppmärksamhet åt de 

speciella förutsättningarna för 

gränsarbetare samt arbetare i randområden 

och yttersta randområden. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  241 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet beklagar att de 

yttersta randområdena trots otaliga 

uppmaningar från parlamentet 

fortfarande inte beaktas i 

tillväxtöversikten. Kommissionen 

uppmanas att för en större integration av 

de yttersta randområdena i EU 

intensifiera tillämpningen av artikel 349 i 

EUF-fördraget, för likabehandling av 

regionerna och för att främja den 

förespråkade uppåtgående konvergensen. 

Parlamentet understryker att man måste 

fortsätta ägna de yttersta randområdena 

särskild uppmärksamhet, inte bara i fråga 

om tilldelning av medel utan även mot 

bakgrund av vilken inverkan den 

europeiska politiken kan ha på den 

sociala situationen och 

sysselsättningsnivån i dessa områden. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  242 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet välkomnar de 

nya initiativ som kommissionen föreslagit, 

såsom att inleda ett offentligt samråd om 

ett europeiskt arbetsmarknadsverk och ett 

europeiskt socialförsäkringsnummer. 

Parlamentet uppmanar därför 

medlemsstaterna att ge yrkesinspektioner 

tillräckliga resurser och efterlyser även ett 

bättre gränsöverskridande samarbete 

mellan inspektionstjänster och 

elektroniskt utbyte av information och 

data, för att effektivisera de kontroller 

som har till syfte att bekämpa och 

förhindra sociala bedrägerier och 

odeklarerat arbete samt minska 
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administrativa bördor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  243 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

fortsätta med initiativ som syftar till att 

öka tillgången till bättre utbildning, 

färdigheter och sysselsättning och att 

garantera ett större fokus på den gröna 

och cirkulära ekonomin i allt sitt arbete 

som gäller färdigheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  244 

Ulrike Trebesius 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet anser att i 

syfte att behålla och öka sin globala 

konkurrenskraft måste arbetsmarknadens 

regelverk i medlemsstaterna vara tydligt, 

enkelt och flexibelt samtidigt som höga 

arbetsrättsliga standarder upprätthålls. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Jean Lambert 
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för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15b. Europaparlamentet anser att det 

är viktigt att främja interkulturell dialog 

för att göra det lättare för migranter, 

flyktingar och asylsökande att ta sig in på 

arbetsmarknaden och integreras i 

samhället. Parlamentet påminner om att 

de nyanlända kommer med nya 

kunskaper och färdigheter, och efterlyser 

verktyg som tillhandahåller flerspråkig 

information om de möjligheter som finns 

till formell och informell utbildning, 

yrkesutbildning, praktik och 

frivilligarbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  246 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15b. Europaparlamentet efterlyser 

kraftfullare insatser för att bekämpa 

fattigdom och ökad ojämlikhet, och, vid 

behov, mera investeringar i social 

infrastruktur och stöd till dem som 

drabbas hårdast för att komma till rätta 

med ojämlikheter på ett korrekt sätt, 

särskilt genom sociala trygghetssystem 

som ger tillräckligt och riktat inkomststöd, 

men även genom utformning av 

nationella skatte- och förmånssystem. 

Or. en 
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Ändringsförslag  247 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15c. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att införliva 

jämställdhetsperspektivet och principen 

om jämställdhet mellan kvinnor och män 

i sina nationella reformprogram och i 

stabilitets- och konvergensprogrammen 

genom att fastställa kvalitativa mål och 

åtgärder som tar itu med bestående 

könsklyftor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  248 

Enrique Calvet Chambon, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic 

 

Förslag till resolution 

Punkt 15c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15c. Europaparlamentet betonar att 

under perioden 2014–2016 släpade de 

reala löneökningarna efter, trots 

förbättringar på arbetsmarknaden. 

Parlamentet påminner om att ökade 

reallöner, till följd av ökad produktivitet, 

är avgörande för att angripa ojämlikheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  249 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Brando Benifei, Rory 

Palmer, Vilija Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på 

arbetsmarknaden. 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar, genom sina centrala intressen, 

metoderna för nationell social dialog och 

det civila samhället, i reformprocessen och 

mervärdet av deras aktiva medverkan i 

utarbetandet och etappindelningen av 

reformer samt vid genomförandet av dem. 

Parlamentet betonar att om 

arbetsmarknadens parter verkligen skulle 

delta i utformningen av politiken skulle de 

känna sig mer delaktiga i de nationella 

reformer som antas som en följd av de 

landsspecifika rekommendationerna inom 

den europeiska planeringsterminen, och 

deras ansvar för resultaten skulle därför 

stärkas. Parlamentet stöder uppfattningen 

att nya former av sysselsättning på den 

globaliserade marknaden ställer krav på 

nya former av dialog mellan 

arbetsmarknadens parter och uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

stödja inrättandet av dessa nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter 

och utvidgningen av kollektivavtalen samt 

skyddet av dessa nya anställningsformer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  250 

Kostadinka Kuneva, Rina Ronja Kari 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 
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uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter 

Parlamentet betonar dock behovet av att 

återställa i stället för att avreglera 

förhållandet mellan arbetsmarknadens 

parter och stödja kollektivavtal för alla. 

Arbetstagare måste informeras om sina 

rättigheter och skyddas vid visselblåsning 

för att rapportera missbruk. Parlamentet 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  251 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

För framsteg på vägen mot uppåtgående 

konvergens måste den sociala dialogen 

ingå i alla faser av den europeiska 

planeringsterminen.  

Or. pt 

 



 

AM\1143784SV.docx 133/136 PE616.558v03-00 

 SV 

Ändringsförslag  252 

Jean Lambert 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på 

arbetsmarknaden. 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter och 

civilsamhället spelar genom sina centrala 

intressen i reformprocessen, och mervärdet 

av deras medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att föreslå 

riktlinjer och mekanismer för att alla 

relevanta aktörer ska kunna medverka på 

lämpligt sätt. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

civil dialog. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  253 

Yana Toom, Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl, Jasenko Selimovic, 

António Marinho e Pinto 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter och 

civilsamhället spelar genom sina centrala 

intressen i reformprocessen, och mervärdet 

av deras medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 
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dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  254 

Krzysztof Hetman 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter 

spelar genom sina centrala intressen i 

reformprocessen, och mervärdet av deras 

medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

16. Europaparlamentet understryker 

den roll som arbetsmarknadens parter och 

civilsamhället spelar genom sina centrala 

intressen i reformprocessen, och mervärdet 

av deras medverkan i utarbetandet och 

etappindelningen av reformer samt vid 

genomförandet av dem. Parlamentet stöder 

uppfattningen att nya former av 

sysselsättning på den globaliserade 

marknaden ställer krav på nya former av 

dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

anser bestämt att medlemsstaterna måste 

hjälpa människor att bygga upp den 

kompetens som krävs på arbetsmarknaden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  255 

Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Siôn Simon, Rory Palmer, Vilija 

Blinkevičiūtė 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet konstaterar att 

medlemsstaterna måste hjälpa människor 

att bygga upp den kompetens som krävs 

på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar 
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att enligt Cedefop och resultattavlan i EU-

2020 matchade fördelningen av 

arbetskraftens kompetens i stort sett 

kvalifikationskraven på arbetsmarknaden 

under 2016, och att arbetskraftsutbudet 

översteg efterfrågan på alla typer av 

kvalifikationer, särskilt för låga och 

medelhöga kvalifikationer. Parlamentet 

betonar att Cedefops prognoser visar en 

parallell kompetenshöjning både från 

efterfråge- och utbudssidan fram till 2025 

och att kompetensnivån förväntas 

förändras snabbare för arbetskraften än 

vad arbetsmarknaden kräver. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen och 

medlemsstaterna att noggrant se över 

svårigheterna att komma in på 

arbetsmarknaden. Parlamentet oroas av 

den ökande andelen överkvalificerade 

(25 % under 2014). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  256 

Evelyn Regner 

 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet betonar att 

könsdiskriminering såsom könslönegapet 

eller skillnaden i sysselsättningsgrad 

mellan kvinnor och män fortfarande är 

mycket stor, med en genomsnittlig timlön 

för manliga anställda som är cirka 16 % 

högre än för kvinnliga anställda. 

Parlamentet betonar att dessa skillnader 

beror på att kvinnor är 

underrepresenterade inom välbetalda 

sektorer, att de diskrimineras på 

arbetsmarknaden och att en hög andel 

kvinnor är deltidsarbetande. Parlamentet 

betonar att det krävs ytterligare framsteg 

för att minska dessa 

skillnader. Parlamentet påminner i detta 
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sammanhang kommissionen om att införa 

en jämställdhetspelare och ett 

övergripande jämställdhetsmål i EU 2020-

strategin. 

Or. en 

 


