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Ändringsförslag 34
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, 
en balanserad tillväxt, en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö, enligt 
de mål som anges i artikel 3 i fördraget 
om Europeiska unionen. Medlemsstaterna 
bör betrakta främjande av sysselsättningen 
som en fråga av gemensamt intresse och 
inom rådet samordna sina åtgärder i detta 
hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 
ansvar.

(1) Den ekonomiska verksamheten 
har avstannat på grund av covid-19-
krisen, vilket har skapat ett allvarligt 
likviditetsproblem för Europas företag. 
Om detta omvandlas till ett 
solvensproblem kommer en stor andel av 
dem att behöva lägga ned, framför allt 
små och medelstora företag och 
egenföretagare. För att bevara den 
befintliga industrin och koncentrera sig 
på den ekonomiska återhämtningen bör 
EU följaktligen se över sina politiska 
prioriteringar och omstrukturera den 
fleråriga budgetramen. Medlemsstaterna 
och unionen bör arbeta för att utveckla en 
samordnad sysselsättningsstrategi och 
särskilt för att främja företagens fortsatta 
verksamhet, genom att garantera dem 
tillgång till likviditet och satsa på att 
avskaffa eller sänka skatterna. För att 
förbättra utbudet på arbetsmarknaden, 
liksom dess stabilitet, bör man främja en 
kvalificerad, utbildad och anpassningsbar 
arbetskraft och en flexibel arbetsmarknad 
som är mottaglig för ekonomiska 
förändringar i syfte att minimera den 
negativa inverkan på sysselsättningen. 
Medlemsstaterna bör betrakta främjande av 
sysselsättningen som en fråga av 
gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

Or. es

Ändringsförslag 35
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas
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Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar. För 
att hantera stora chocker bör 
medlemsstaterna och unionen införa 
långsiktiga instrument i syfte att värna 
sysselsättningen och kompetens samt 
minska trycket på de nationella 
statsfinanserna, framför allt genom att 
införa ett permanent europeiskt system för 
arbetslöshetsåterförsäkring.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 

(1) Medlemsstaterna och unionen ska 
utveckla och genomföra en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och hälsa och 
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arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö, enligt 
de mål som anges i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Medlemsstaterna bör 
betrakta främjande av sysselsättningen som 
en fråga av gemensamt intresse och inom 
rådet samordna sina åtgärder i detta 
hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 
ansvar.

säkerhet såväl på arbetsplatsen som på en 
inkluderande arbetsmarknad som 
definieras mot bakgrund av en 
övergripande ram. Målet är att garantera 
ett fullständigt skydd för alla anställdas 
ekonomiska och sociala rättigheter, och 
som uppfyller kraven på en socialt rättvis 
omställning mot en cirkulär och 
klimatneutral ekonomi i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, 
hållbar utveckling, en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö, enligt 
de mål som anges i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Medlemsstaterna bör 
betrakta främjande av sysselsättningen som 
en fråga av gemensamt intresse och inom 
rådet samordna sina åtgärder i detta 
hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 
ansvar.

Or. it

Ändringsförslag 37
Tomáš Zdechovský

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en effektiv och 
samordnad sysselsättningsstrategi och 
särskilt för att främja en kvalificerad, 
utbildad och anpassningsbar arbetskraft 
genom att stärka kopplingarna mellan 
utbildningssystemet och behoven på 
arbetsmarknaden, och således främja en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
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om arbetsmarknadsparternas ansvar. av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar. I den 
nuvarande situation som orsakats av 
covid-19-pandemin bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de som förlorar 
sina jobb.

Or. en

Ändringsförslag 38
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad och utbildad 
arbetskraft, främja matchning mellan 
kompetenser och arbetsmarknadens 
behov, möjliggöra skapande av jobb av 
hög kvalitet, ekonomiska förhållanden 
som gynnar företag och en arbetsmarknad 
som är mottaglig för ekonomiska 
förändringar och kriser i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning, en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö, enligt 
de mål som anges i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Medlemsstaterna bör 
betrakta främjande av sysselsättningen som 
en fråga av gemensamt intresse och inom 
rådet samordna sina åtgärder i detta 
hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 
ansvar.

Or. fr
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Ändringsförslag 39
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar. I detta 
sammanhang innebär den aktuella covid-
19-krisen, som kommer att få allvarliga 
och långvariga konsekvenser för 
unionens arbetsmarknader, att det behövs 
samordnade sysselsättningsfrämjande 
åtgärder och åtgärder för att stimulera 
ekonomin och efterfrågan på arbetskraft.

Or. pl

Ändringsförslag 40
Peter Lundgren

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi, i enlighet med 
fördelningen av befogenheter mellan 
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anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

medlemsstaterna och EU och 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och särskilt 
för att främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 41
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en 
fråga av gemensamt intresse och inom 
rådet samordna sina åtgärder i detta 
hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
dynamisk, framtidsorienterad 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättning som grundas 
på lika möjligheter och social rättvisa som 
en fråga av gemensamt intresse och inom 
rådet samordna sina åtgärder i detta 
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ansvar. hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 
ansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 42
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med respekt för nationell praxis och 
arbetsmarknadsparternas autonomi i 
fråga om deras ansvar.

Or. en

Ändringsförslag 43
José Manuel Fernandes

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 



PE650.650v01-00 10/89 AM\1204312SV.docx

SV

sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja företagande och en kvalificerad, 
utbildad och anpassningsbar arbetskraft 
och en arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

Or. pt

Ändringsförslag 44
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, en 
balanserad tillväxt, en hög miljöskyddsnivå 
och en bättre miljö, enligt de mål som 
anges i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna bör betrakta 
främjande av sysselsättningen som en fråga 
av gemensamt intresse och inom rådet 
samordna sina åtgärder i detta hänseende, 
med beaktande av nationell praxis i fråga 
om arbetsmarknadsparternas ansvar.

(1) Medlemsstaterna och unionen bör 
arbeta för att utveckla en samordnad 
sysselsättningsstrategi och särskilt för att 
främja en kvalificerad, utbildad och 
anpassningsbar arbetskraft och en 
arbetsmarknad som är mottaglig för 
ekonomiska förändringar i syfte att uppnå 
full sysselsättning och sociala framsteg, 
inkludering, en balanserad tillväxt, en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö, enligt 
de mål som anges i artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Medlemsstaterna bör 
betrakta främjande av sysselsättningen som 
en fråga av gemensamt intresse och inom 
rådet samordna sina åtgärder i detta 
hänseende, med beaktande av nationell 
praxis i fråga om arbetsmarknadsparternas 
ansvar.

Or. sk
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Ändringsförslag 45
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Krisen i samband med covid-19 
har fått och kommer att få stora 
konsekvenser för sysselsättning, social 
rättvisa och arbetsvillkor. På grund av att 
den ekonomiska verksamheten har 
stannat av har många arbetstagare blivit 
deltidsarbetslösa, och företagen, i 
synnerhet små och medelstora företag, 
står inför likviditetsproblem. Personer 
med otrygga arbetsförhållanden och de 
som har det sämst ställt har ofta varit de 
som i första hand drabbats av 
arbetsvillkor som innebär stora 
hälsorisker. Många arbetstagare och 
företag har använt sig av distansarbete 
och i stor utsträckning nyttjat digitala 
verktyg. I syfte att bemöta denna kris utan 
motstycke när det gäller 
sysselsättningspolitik och politik för social 
rättvisa bör unionen och medlemsstaterna 
verka för en mycket omfattande europeisk 
återhämtningsplan för att stödja 
företagen genom att tillhandahålla den 
hjälp som krävs för att de ska ha tillgång 
till likviditet samt stödja arbetstagarna 
genom att i synnerhet finansiera 
korttidsarbete och säkra sysselsättningen. 
Målet bör bestå i att skydda och utveckla 
den europeiska arbetsmarknaden i syfte 
att säkra sysselsättning, löner och 
arbetsvillkor. I samband med denna kris 
och de åtgärder som unionen och 
medlemsstaterna vidtar mot den måste de 
förpliktiga sig att fullfölja sina åtaganden. 
Social- och sysselsättningspolitiken bör 
bidra till att uppnå målen för hållbar 
utveckling, knyta an till de mål som 
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fastställs i den gröna given samt bidra till 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 46
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Europa står inför en kris utan 
motstycke med oförutsedda konsekvenser 
för människors liv, för samhället och för 
ekonomin. Unionen och medlemsstaterna 
måste göra sitt allra yttersta för att 
begränsa den ekonomiska och sociala 
chocken av krisen, förhindra betydande 
förluster av arbetstillfällen och en djup 
recession och utarbeta en hållbar och 
rättvis återhämtningsplan med kraftfulla 
investeringar för att stärka systemen för 
social trygghet och hälso- och sjukvård 
och stärka samhällets och ekonomins 
motståndskraft samtidigt som man 
respekterar arbetstagarnas rättigheter och 
säkerställer anständiga arbets- och 
anställningsvillkor. Den europeiska gröna 
given och den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter bör utgöra riktlinjerna 
för strategin för ekonomisk och social 
återhämtning, som ska övervakas genom 
den europeiska planeringsterminen.

Or. en

Ändringsförslag 47
Peter Lundgren
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Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Unionen bör respektera varje 
medlemsstats unika modell för reglering 
av arbetsmarknaden samt gränserna för 
unionens befogenheter, och 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna måste 
respekteras. Medlemsstaterna bör besluta 
om sina egna mål och sin egen 
utvecklingstakt och säkerställa att denna 
är anpassad till deras ekonomiska 
förhållanden. Sverige bör kunna välja 
bort alla regleringar av arbetsmarknaden 
som skulle kunna störa den svenska 
modellen för reglering av densamma.

Or. en

Ändringsförslag 48
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen och 
medlemsstaterna ska arbeta tillsammans 
för att garantera att den inre marknaden 
fungerar väl, med ett smidigt och säkert 
flöde av varor mellan medlemsstaterna, 
och undvika avbrott i leverans- och 
produktionskedjorna.

Or. es

Ändringsförslag 49
Peter Lundgren

Förslag till beslut
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen 
beakta de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd, 
kampen mot fattigdom och social 
utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 i 
fördraget om Europeiska unionen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 50
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna, 
fullständig inkludering av personer med 
funktionsnedsättningar och skydd av 
barnets rättigheter liksom andra 
missgynnade gruppers rättigheter, 
inbegripet grupper som ofta möter flera 
former av diskriminering. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, 
däribland arbetsmarknadskrav, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, förekomsten 
av allmänna tjänster av hög kvalitet som 
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är ekonomiskt och geografiskt 
tillgängliga, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 
i fördraget om Europeiska unionen.

Or. sk

Ändringsförslag 51
Guido Reil

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 
i fördraget om Europeiska unionen.

Or. de

Ändringsförslag 52
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 



PE650.650v01-00 16/89 AM\1204312SV.docx

SV

solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, 
garantier för ett fullgott socialt skydd, 
kampen mot fattigdom och social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå, i 
enlighet med artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionen.

solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter, liksom av 
äldre personers hälsa. Vid fastställandet 
och genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de 
socioekonomiska följderna av covid-19 
och inrikta sina insatser på att förhindra 
att livskraftiga företag tvingas lägga ner, i 
syfte att skydda den befintliga 
sysselsättningen och garantera ett fullgott 
socialt skydd. EU ska fortsätta kampen 
mot fattigdom och social utestängning samt 
arbeta för en hög utbildningsnivå, i 
enlighet med artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionen.

Or. es

Ändringsförslag 53
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Unionen bör bekämpa fattigdom, 
social utestängning och diskriminering, 
främja social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning och en 
arbetsmarknad av hög kvalitet som är 
öppen för alla, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, däribland livslångt 
lärande, i enlighet med artikel 9 i fördraget 
om Europeiska unionen.

Or. fr
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Ändringsförslag 54
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna, 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättning och skydd av barnets 
rättigheter och rättigheter för andra 
utsatta grupper. Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av en 
inkluderande arbetsmarknad, full 
sysselsättning, förhandlingar om 
kollektivavtal och skäliga löner, garantier 
för ett fullgott socialt skydd för alla, 
kampen mot fattigdom och social 
utestängning, en hög utbildningsnivå samt 
skydd av människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 55
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
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solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter och rättigheter 
för dem som har det sämst ställt. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för en rimlig levnadsstandard och ett 
fullgott socialt skydd för alla, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 56
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 
i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Unionen bör bekämpa alla former 
av fattigdom, social utestängning och 
diskriminering och sträva efter att 
garantera striktare normer vad gäller 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 
i fördraget om Europeiska unionen.

Or. it

Ändringsförslag 57
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna, 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättning och skydd av barnets 
rättigheter. Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 
i fördraget om Europeiska unionen.

Or. pl

Ändringsförslag 58
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning, fattigdom, materiell 
fattigdom och diskriminering, främja social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 i 
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9 i fördraget om Europeiska unionen. fördraget om Europeiska unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 59
Antonius Manders

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med artikel 
9 i fördraget om Europeiska unionen.

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, däribland 
åldersdiskriminering, främja social 
rättvisa och socialt skydd, jämställdhet 
mellan kvinnor och män, solidaritet mellan 
generationerna och skydd av barnets 
rättigheter. Vid fastställandet och 
genomförandet av sin politik och 
verksamhet bör unionen beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av hög 
sysselsättning, garantier för ett fullgott 
socialt skydd, kampen mot fattigdom och 
social utestängning samt en hög 
utbildningsnivå, i enlighet med artikel 9 
i fördraget om Europeiska unionen (EUF-
fördraget).

Or. nl

Ändringsförslag 60
Tomáš Zdechovský

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning och diskriminering, främja 
social rättvisa och socialt skydd, 
jämställdhet mellan kvinnor och män, 
solidaritet mellan generationerna och 
skydd av barnets rättigheter. Vid 

(2) Unionen bör bekämpa social 
utestängning, fattigdom och 
diskriminering, främja social rättvisa och 
socialt skydd, jämställdhet mellan kvinnor 
och män, solidaritet mellan generationerna 
och skydd av barnets rättigheter. Vid 
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fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med 
artikel 9 i fördraget om Europeiska 
unionen.

fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet bör unionen beakta 
de krav som är förknippade med 
främjandet av hög sysselsättning, garantier 
för ett fullgott socialt skydd, kampen mot 
fattigdom och social utestängning samt en 
hög utbildningsnivå, i enlighet med 
artikel 9 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 61
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/11845 utgör de 
integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen 
och avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 
spridningseffekter.

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/11845 utgör de 
integrerade riktlinjerna. Mot bakgrund av 
denna aldrig tidigare skådade situation 
som orsakats av covid-19-pandemin bör 
de integrerade riktlinjerna som helhet 
fungera som vägledning vid 
genomförandet av politiken i 
medlemsstaterna och i unionen och 
avspeglar det ömsesidiga beroendet mellan 
medlemsstaterna och andan av fullständig 
ekonomisk och social solidaritet, så att vi 
kan angripa denna pandemis allvarliga 
konsekvenser på rätt sätt. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande blandning av 
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ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 
spridningseffekter på samhällsekonomisk 
nivå i samtliga medlemsstater.

__________________ __________________
5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. it

Ändringsförslag 62
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/1184 (5) utgör 
de integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen 
och avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/1184 (5) utgör 
de integrerade riktlinjerna. De bör knyta an 
till unionens övergripande strategi som 
fastställs genom målen för hållbar 
utveckling, den gröna given och den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
samt fungera som vägledning vid 
genomförandet av politiken i 
medlemsstaterna och i unionen och 
avspegla det ömsesidiga beroendet mellan 
medlemsstaterna. De samordnade strategier 
och reformer på europeisk och nationell 
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spridningseffekter. nivå som blir resultatet bör utgöra en 
lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 
spridningseffekter.

__________________ __________________
5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr

Ändringsförslag 63
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/1184 (5) utgör 
de integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen, 
och de avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 
spridningseffekter.

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/1184 (5) utgör 
de integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen, 
och de avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 
spridningseffekter, liksom ett effektivt svar 
på de konsekvenser som covid-19 har haft 
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för medlemsstaternas arbetsmarknader 
och ekonomier.

__________________ __________________
5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. pl

Ändringsförslag 64
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/11845 utgör de 
integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen 
och avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik som bör få positiva 
spridningseffekter.

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/11845 utgör de 
integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen 
och avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör utgöra 
en lämplig övergripande och hållbar 
blandning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik, i linje med de 
relevanta målen för hållbar utveckling, 
som bör få positiva spridningseffekter.

__________________ __________________
5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
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av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. en

Ändringsförslag 65
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/1184 (5) utgör 
de integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen 
och avspeglar det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör 
utgöra en lämplig övergripande och 
hållbar blandning av ekonomisk politik 
och sysselsättningspolitik som bör få 
positiva spridningseffekter.

(3) I enlighet med fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) har unionen utarbetat och infört 
instrument för samordning av den 
ekonomiska politiken och 
sysselsättningspolitiken. Ett av dem är 
dessa riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik, vilka tillsammans 
med de allmänna riktlinjer för 
medlemsstaternas och unionens 
ekonomiska politik som fastställs i rådets 
rekommendation (EU) 2015/1184 (5) utgör 
de integrerade riktlinjerna. De bör fungera 
som vägledning vid genomförandet av 
politiken i medlemsstaterna och i unionen 
och avspegla det ömsesidiga beroendet 
mellan medlemsstaterna. De samordnade 
strategier och reformer på europeisk och 
nationell nivå som blir resultatet bör leda 
till en motståndskraftig arbetsmarknad av 
hög kvalitet.

__________________ __________________
5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

5 Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 
av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer 
för medlemsstaternas och Europeiska 
unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 
18.7.2015, s. 27).

Or. fr
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Ändringsförslag 66
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik ska struktureras i 
linje med de nya EU-bestämmelser som 
syftar till att hjälpa medlemsstaterna att 
hantera covid-19-pandemins aldrig 
tidigare skådade hälsorelaterade, 
ekonomiska och sociala konsekvenser. 
Riktlinjerna ska låta medlemsstaterna 
vidta alla åtgärder som behövs för att 
garantera ett fullständigt skydd för alla 
invånare och företag, sett till både 
sysselsättning och ersättning, liksom 
skyddet av säkerheten och hälsan på 
arbetsplatsen.

Or. it

Ändringsförslag 67
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik överensstämmer med 
stabilitets- och tillväxtpakten, med befintlig 
unionslagstiftning och med olika 
unionsinitiativ, inklusive rådets 
rekommendation av den 22 april 2013 om 
att inrätta en ungdomsgaranti (6), rådets 
rekommendation av den 15 februari 2016 
om långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden (7), rådets 

(4) Riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik bör bidra till att 
uppnå målen för hållbar utveckling, 
genomförandet av vår tillväxtstrategi som 
definieras i den gröna given samt till att 
förverkliga den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter. Dessa riktlinjer 
överensstämmer även med stabilitets- och 
tillväxtpakten, med befintlig 
unionslagstiftning och med olika 
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rekommendation av den 19 december 2016 
om kompetenshöjningsvägar: nya 
möjligheter för vuxna (8), rådets 
rekommendation av den 15 mars 2018 om 
en europeisk ram för ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet (9), 
rådets rekommendation av den 22 maj 
2018 om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande (10), rådets rekommendation av den 
22 maj 2019 om förskoleverksamhet och 
barnomsorg av hög kvalitet (11) och rådets 
rekommendation av den 8 november 2019 
om tillgång till socialt skydd för 
arbetstagare och egenföretagare (12).

unionsinitiativ, inklusive rådets 
rekommendation av den 22 april 2013 om 
att inrätta en ungdomsgaranti (6), rådets 
rekommendation av den 15 februari 2016 
om långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden (7), rådets 
rekommendation av den 19 december 2016 
om kompetenshöjningsvägar: nya 
möjligheter för vuxna (8), rådets 
rekommendation av den 15 mars 2018 om 
en europeisk ram för ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet (9), 
rådets rekommendation av den 22 maj 
2018 om nyckelkompetenser för livslångt 
lärande (10), rådets rekommendation av den 
22 maj 2019 om förskoleverksamhet och 
barnomsorg av hög kvalitet (11) och rådets 
rekommendation av den 8 november 2019 
om tillgång till socialt skydd för 
arbetstagare och egenföretagare (12).

__________________ __________________
6 EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. 6 EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.
7 EUT C 67, 20.2.2016, s. 1. 7 EUT C 67, 20.2.2016, s. 1.
8 EUT C 484, 24.12.2016, s. 1. 8 EUT C 484, 24.12.2016, s. 1.
9 EUT C 153, 2.5.2018, s. 1. 9 EUT C 153, 2.5.2018, s. 1.
10 EUT C 189, 4.6.2018, s. 1. 10 EUT C 189, 4.6.2018, s. 1.
11 EUT C 189, 5.6.2019, s. 4. 11 EUT C 189, 5.6.2019, s. 4.
12 EUT C 387, 15.11.2019, s. 1. 12 EUT C 387, 15.11.2019, s. 1.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik överensstämmer med 
stabilitets- och tillväxtpakten, med 
befintlig unionslagstiftning och med olika 

(4) Riktlinjerna för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik ska bidra till ett 
fullständigt genomförande av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
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unionsinitiativ, inklusive rådets 
rekommendation av den 22 april 2013 om 
att inrätta en ungdomsgaranti 6, rådets 
rekommendation av den 15 februari 2016 
om långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden7, rådets rekommendation 
av den 19 december 2016 om 
kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter 
för vuxna8, rådets rekommendation av den 
15 mars 2018 om en europeisk ram för 
ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god 
kvalitet9, rådets rekommendation av den 22 
maj 2018 om nyckelkompetenser för 
livslångt lärande 10, rådets rekommendation 
av den 22 maj 2019 om 
förskoleverksamhet och barnomsorg av 
hög kvalitet11 och rådets rekommendation 
av den 8 november 2019 om tillgång till 
socialt skydd för arbetstagare och 
egenföretagare 12.

FN:s mål för hållbar utveckling och den 
europeiska gröna given och 
överensstämmer med befintlig 
unionslagstiftning och med olika 
unionsinitiativ, inklusive rådets 
rekommendation av den 22 april 2013 om 
att inrätta en ungdomsgaranti 6, rådets 
rekommendation av den 15 februari 2016 
om långtidsarbetslösas återinträde på 
arbetsmarknaden7, rådets rekommendation 
av den 19 december 2016 om 
kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter 
för vuxna8, rådets rekommendation av den 
15 mars 2018 om en europeisk ram för 
ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god 
kvalitet9, rådets rekommendation av den 
22 maj 2018 om nyckelkompetenser för 
livslångt lärande 10, rådets rekommendation 
av den 22 maj 2019 om 
förskoleverksamhet och barnomsorg av 
hög kvalitet11 och rådets rekommendation 
av den 8 november 2019 om tillgång till 
socialt skydd för arbetstagare och 
egenföretagare 12.

__________________ __________________
6 EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. 6 EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.
7 EUT C 67, 20.2.2016, s. 1. 7 EUT C 67, 20.2.2016, s. 1.
8 EUT C 484, 24.12.2016, s. 1. 8 EUT C 484, 24.12.2016, s. 1.
9 EUT C 153, 2.5.2018, s. 1. 9 EUT C 153, 2.5.2018, s. 1.
10 EUT C 189, 4.6.2018, s. 1. 10 EUT C 189, 4.6.2018, s. 1.
11 EUT C 189, 5.6.2019, s. 4. 11 EUT C 189, 5.6.2019, s. 4.
12 EUT C 387, 15.11.2019, s. 1. 12 EUT C 387, 15.11.2019, s. 1.

Or. it

Ändringsförslag 69
Peter Lundgren

Förslag till beslut
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för 
en integrerad multilateral samordning 
och övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I 
planeringsterminen införlivas principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, inbegripet starka förbindelser 
med arbetsmarknadens parter, 
civilsamhället och andra berörda parter, 
samtidigt som miljömässig hållbarhet, 
produktivitet, rättvisa och stabilitet är 
riktmärken. Planeringsterminen främjar 
arbetet med att nå FN:s mål för hållbar 
utveckling (13 ). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas 
med Europas omställning till en 
klimatneutral, miljömässigt hållbar och 
digital ekonomi, och samtidigt förbättra 
konkurrenskraften, främja innovation, 
social rättvisa och lika möjligheter för 
alla samt bekämpa ojämlikheter och 
regionala skillnader.

utgår

__________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. en

Ändringsförslag 70
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 



PE650.650v01-00 30/89 AM\1204312SV.docx

SV

sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. 
Planeringsterminen främjar arbetet med 
att nå FN:s mål för hållbar utveckling (13). 
Unionen och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik och ekonomiska 
politik bör samordnas med Europas 
omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

sysselsättnings-, social- och miljöpolitik. 
Den europeiska planeringsterminen bör 
vara det omfattande styrverktyget som 
används för att säkerställa en socialt och 
ekonomiskt balanserad återhämtning. 
Den behöver ses över tillsammans med 
den årliga strategin för hållbar tillväxt i 
syfte att fullt ut återspegla den nya 
situationen och säkerställa att de sociala, 
miljörelaterade och ekonomiska målen 
prioriteras lika. I planeringsterminen bör 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter införlivas ytterligare, 
inbegripet starkare förbindelser med 
arbetsmarknadens parter, civilsamhället 
och andra berörda parter, samtidigt som 
miljömässig hållbarhet, produktivitet, 
rättvisa och stabilitet är riktmärken, och 
främja arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13) och, bl.a., 
jämställdhet. Unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader. 
Jämställdhetsindexet skulle förbättra 
jämställdhetsintegreringen i den 
europeiska planeringsterminen som ett 
verktyg för att mäta framstegen som gjorts 
med sysselsättning och sociala mål i syfte 
att erkänna den makroekonomiska 
politikens inverkan på jämställdheten.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. en

Ändringsförslag 71
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. 
Planeringsterminen främjar arbetet med att 
nå FN:s mål för hållbar utveckling13. 
Unionen och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik och ekonomiska 
politik bör samordnas med Europas 
omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

(5) Mot bakgrund av den allvarliga 
kris som drabbat hela EU till följd av 
covid-19-pandemin bör den europeiska 
planeringsterminens olika instrument så 
snart som möjligt ses över ordentligt så att 
alla medlemsstater kan skydda sina 
medborgares hälsa, sysselsättning och 
inkomster, liksom sina företag, mot 
följderna av denna kris genom inrättandet 
av en ny övergripande ram för integrerad 
och multilateral samordning av ekonomisk 
politik och sysselsättningspolitik som 
stärker det lojala samarbetet och 
solidariteten mellan medlemsstaterna 
även efter pandemin. För att uppnå 
jämlikhet och högsta möjliga nivå av 
miljömässig hållbarhet och ekonomisk, 
social och territoriell sammanhållning 
bör översynen av den europeiska 
planeringsterminen bidra till ett 
fullständigt och snabbt genomförande av 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter, inbegripet starka 
förbindelser med arbetsmarknadens parter, 
civilsamhället och andra berörda parter. 
Planeringsterminen bör på ett effektivare 
sätt bistå arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling13. Unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar, cirkulär, digital och 
inkluderande ekonomi, och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften, främja 
innovation och garantera högsta möjliga 
nivå av social rättvisa och lika möjligheter 
för alla i syfte att avskaffa ojämlikheter 
och regionala skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. it
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Ändringsförslag 72
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Johan 
Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. 
Planeringsterminen främjar arbetet med 
att nå FN:s mål för hållbar utveckling (13). 
Unionen och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik och ekonomiska 
politik bör samordnas med Europas 
omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättnings-, social- och miljöpolitik. 
Den europeiska planeringsterminen bör 
vara det omfattande styrverktyget som 
används för att säkerställa en socialt och 
ekonomiskt balanserad återhämtning. 
Den behöver ses över tillsammans med 
den årliga strategin för hållbar tillväxt i 
syfte att fullt ut återspegla den nya 
situationen och säkerställa att de sociala, 
miljörelaterade och ekonomiska målen 
prioriteras lika. I planeringsterminen bör 
principerna i den europeiska pelaren för 
sociala rättigheter införlivas ytterligare, 
inbegripet starkare förbindelser med 
arbetsmarknadens parter, civilsamhället 
och andra berörda parter, samtidigt som 
miljömässig hållbarhet, produktivitet, 
rättvisa och stabilitet är riktmärken, och 
där bör också arbetet med att nå FN:s mål 
för hållbar utveckling stödjas (13). 
Unionens och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik och ekonomiska 
politik bör samordnas med Europas 
omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar, socialt inkluderande 
och digital ekonomi, och samtidigt 
förbättra konkurrenskraften, främja 
innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1
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Or. en

Ändringsförslag 73
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling(13). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling(13). Unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas hantering av situationen efter 
covid-19-krisen och bör också, med tanke 
på de synnerligen allvarliga 
konsekvenserna av denna kris för vissa av 
Europas industri- och näringslivssektorer, 
ge stöd åt omställningen till en 
klimatneutral, miljömässigt hållbar, 
inkluderande och digital ekonomi, och 
samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1. 13 FN:s resolution A/RES/70/1.

Or. sk



PE650.650v01-00 34/89 AM\1204312SV.docx

SV

Ändringsförslag 74
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften 
och produktiviteten, främja innovation, 
social rättvisa och lika möjligheter för alla 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader i syfte att garantera harmonisk 
ekonomisk, social och territoriell 
utveckling i Europa.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. fr

Ändringsförslag 75
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Atidzhe Alieva-Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi 
som drar fördel av innovation och teknik, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
stödja små och medelstora företag främja 
innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla, investera i unga samt 
bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. fr

Ändringsförslag 76
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
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övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar en välmående ekonomi i linje med 
FN:s mål för hållbar utveckling (13). 
Unionens och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik och 
välståndsinriktade ekonomiska politik som 
grundar sig på en magisk polygon bör 
samordnas med Europas omställning till en 
klimatneutral, miljömässigt hållbar och 
digital ekonomi, och samtidigt förbättra 
konkurrenskraften, främja innovation, 
social rättvisa och lika möjligheter för alla 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. en

Ändringsförslag 77
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
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hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling13. Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas 
med Europas omställning till en 
klimatneutral, miljömässigt hållbar och 
digital ekonomi, och samtidigt förbättra 
konkurrenskraften, främja innovation, 
social rättvisa och lika möjligheter för alla 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader.

hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling13. Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör 
omstruktureras för att först och främst ta 
itu med det hälsonödläge som fortfarande 
påverkar flera medlemsstater allvarligt 
och, för det andra, skydda de europeiska 
företagen, i synnerhet små och medelstora 
företag och egenföretagare. På samma 
sätt ska man sträva efter att förbättra 
konkurrenskraften, främja innovation, 
social rättvisa och lika möjligheter för alla 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. es

Ändringsförslag 78
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionen och 

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling (13). Unionens och 
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medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
inkluderande, miljömässigt hållbar och 
digital ekonomi som säkerställer 
uppåtgående social konvergens, och 
samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 
ojämlikheter och regionala skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1 13 FN:s resolution A/RES/70/1

Or. fr

Ändringsförslag 79
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling(13). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa och lika 
möjligheter för alla samt bekämpa 

(5) I den europeiska 
planeringsterminen kombineras de olika 
instrumenten i en övergripande ram för en 
integrerad multilateral samordning och 
övervakning av ekonomisk politik och 
sysselsättningspolitik. I planeringsterminen 
införlivas principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, inbegripet 
starka förbindelser med arbetsmarknadens 
parter, civilsamhället och andra berörda 
parter, samtidigt som miljömässig 
hållbarhet, produktivitet, rättvisa och 
stabilitet är riktmärken. Planeringsterminen 
främjar arbetet med att nå FN:s mål för 
hållbar utveckling(13). Unionen och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
och ekonomiska politik bör samordnas med 
Europas omställning till en klimatneutral, 
miljömässigt hållbar och digital ekonomi, 
och samtidigt förbättra konkurrenskraften, 
främja innovation, social rättvisa, social 
inkludering och lika möjligheter för alla 
samt bekämpa ojämlikheter och regionala 
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ojämlikheter och regionala skillnader. skillnader.

__________________ __________________
13 FN:s resolution A/RES/70/1. 13 FN:s resolution A/RES/70/1.

Or. pl

Ändringsförslag 80
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör 
kombinera åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 

(6) Klimatförändringarna och 
miljöutmaningarna, globaliseringen, 
digitaliseringen och de demografiska 
förändringarna förändrar europeiska 
ekonomier och samhällen. Unionen och 
medlemsstaterna bör arbeta tillsammans 
för att ta tag i dessa strukturella 
utmaningar, dra lärdomar från tidigare 
och nuvarande kriser och genomföra 
anpassningar av befintliga system för att 
stärka motståndskraften och 
hållbarheten, med beaktande av det 
ömsesidiga beroendet mellan 
medlemsstaternas ekonomier, 
arbetsmarknader och den tillhörande 
politiken. Detta kräver en samordnad, 
ambitiös och verkningsfull politik både på 
unions- och medlemsstatsnivå som 
inbegriper arbetsmarknadens parter på 
alla nivåer, i överensstämmelse med EUF-
fördraget, och som kräver en översyn av 
unionens regler om ekonomisk styrning. 
Dessa politiska insatser bör omfatta ökade 
hållbara sociala och miljörelaterade 
investeringar, förnyade satsningar på 
strukturreformer i lämplig ordningsföljd 
som förbättrar de offentliga tjänsterna, 
det sociala skyddet, den sociala dialogen 
och ökar produktiviteten, den ekonomiska 
tillväxten, den sociala och territoriella 



PE650.650v01-00 40/89 AM\1204312SV.docx

SV

konsekvenser beaktas. sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen och motståndskraften 
samtidigt som man utövar ansvarstagande 
finanspolitisk flexibilitet i enlighet med 
den ”allmänna undantagsklausul” som 
aktiverades genom rådets beslut av den 
23 mars 2020. Den tidsperiod som den 
”allmänna undantagsklausulen” är giltig 
måste spegla omfattningen av och djupet 
hos den sanitära och ekonomiska krisen 
och dess symmetriska ursprung, samt hur 
långvariga dess effekter kommer att bli, 
och bör leda till en betydande översyn av 
stabilitets- och tillväxtpakten, som har 
visat sig vara icke ändamålsenlig när det 
gäller att svara mot såväl de symmetriska 
som de asymmetriska ekonomiska 
chockerna. De bör kombinera åtgärder på 
både utbuds- och efterfrågesidan, samtidigt 
som åtgärdernas sysselsättningsmässiga 
och sociala konsekvenser beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 81
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 

(6) Covid-19-pandemin, 
klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system. Medlemsstaterna bör, med 
beaktande av det ömsesidiga beroendet 
mellan ekonomin, arbetsmarknaden och 
den tillhörande politiken, kunna vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att få 
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medlemsstatsnivå, i överensstämmelse 
med EUF-fördraget och unionens regler 
om ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör 
kombinera åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

bukt med fattigdom och social 
utestängning, och garantera ett fullgott 
skydd för människor hälsa och uppnå full 
sysselsättning. Detta kräver en samordnad, 
ambitiös och verkningsfull politik både på 
unions- och medlemsstatsnivå, liksom en 
översyn av unionens regler om ekonomisk 
styrning. Dessa politiska insatser bör 
omfatta nylansering av investeringar i 
miljö, sociala frågor och de offentliga 
sjukvårdssystemen, förnyade satsningar på 
reformer som garanterar allmän tillgång 
till medicinsk vård, skydd mot fattigdom 
och social utestängning, ett fullgott 
miljöskydd och hållbar utveckling, även 
för att öka produktiviteten, den 
ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen och den uppåtgående 
konvergensen i fråga om skydd av 
sysselsättningen och socialt skydd. De bör 
kombinera åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som behovet av 
att uppnå klimatneutralitet senast 2050 
beaktas.

Or. it

Ändringsförslag 82
Tomáš Zdechovský

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
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tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta ett omedelbart och 
samordnat svar från medlemsstaterna på 
sådana globala kriser som covidpandemin 
som kan ha en negativ inverkan på 
arbetsmarknaden, behovet av 
investeringsstimulans, förnyade starka 
satsningar på strukturreformer i lämplig 
ordningsföljd som ökar produktiviteten, 
konkurrenskraften, den ekonomiska 
tillväxten, den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De politiska 
åtgärderna bör omfatta utnyttjandet av ny 
teknik till stöd för arbetsmarknaderna i 
medlemsstaterna. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, med vederbörligt 
beaktande även av arbetsmarknadens 
behov av utbud och efterfrågan, samtidigt 
som åtgärdernas sysselsättningsmässiga 
och sociala konsekvenser beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 83
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna är på väg att 
förändra Europas ekonomier och 
samhällen, vilket framgått av covid-19-
krisen. Unionen och medlemsstaterna bör 
arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
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nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. Effektiva 
åtgärder på lång sikt behövs också för att 
mildra krisens effekter och ge ekonomiskt 
stöd till företag, icke vinstdrivande och 
välgörenhetsorganisationer, samt hushåll, 
bland annat de som löper större risk att 
hamna i fattigdom. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

Or. sk

Ändringsförslag 84
Guido Reil

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i 

(6) Arbetsmarknaderna genomgår en 
fullständig omvandling på grund av 
digitaliseringen och införandet av ny 
informations- och kommunikationsteknik. 
Det pågår en kompetensrevolution där 
gapet mellan utbud och efterfrågan vad 
gäller begåvad och välutbildad arbetskraft 
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dessa strukturella utmaningar och 
genomföra nödvändiga anpassningar av 
befintliga system, med beaktande av det 
ömsesidiga beroendet mellan 
medlemsstaternas ekonomier och 
arbetsmarknader och den tillhörande 
politiken. Detta kräver en samordnad, 
ambitiös och verkningsfull politik både på 
unions- och medlemsstatsnivå, i 
överensstämmelse med EUF-fördraget 
och unionens regler om ekonomisk 
styrning. Dessa politiska insatser bör 
omfatta investeringsstimulans, förnyade 
satsningar på strukturreformer i lämplig 
ordningsföljd som ökar produktiviteten, 
den ekonomiska tillväxten, den sociala och 
territoriella sammanhållningen, den 
uppåtgående konvergensen, 
motståndskraften och det finanspolitiska 
ansvaret. De bör kombinera åtgärder på 
både utbuds- och efterfrågesidan, samtidigt 
som åtgärdernas sysselsättningsmässiga 
och sociala konsekvenser beaktas.

blir allt större. Det är viktigt att 
medlemsstaterna utarbetar en strategi för 
att sprida och vidareutveckla tillgången 
på högutbildade arbetstagare. Dessutom 
ska medlemsstaterna genomföra 
strukturreformer som ökar produktiviteten, 
den ekonomiska tillväxten, den sociala och 
territoriella sammanhållningen, den 
uppåtgående konvergensen och 
motståndskraften. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

Or. de

Ändringsförslag 85
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna samt 
konsekvenserna av krisen i samband med 
covid-19 kommer att förändra europeiska 
ekonomier och samhällen. Unionen och 
medlemsstaterna bör arbeta tillsammans 
för att ta tag i dessa strukturella utmaningar 
och genomföra nödvändiga anpassningar 
av befintliga system, med beaktande av det 
ömsesidiga beroendet mellan 
medlemsstaternas ekonomier och 
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samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

arbetsmarknader och den tillhörande 
politiken. Detta kräver en samordnad, 
ambitiös och verkningsfull politik både på 
unions- och medlemsstatsnivå, i 
överensstämmelse med EUF-fördraget och 
unionens regler om ekonomisk styrning. 
Dessa politiska insatser bör omfatta 
investeringsstimulans, förnyade satsningar 
på strukturreformer i lämplig ordningsföljd 
som ökar produktiviteten, den ekonomiska 
tillväxten, den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret samt stöder 
arbetsmarknaden och de företag som har 
drabbats hårt av krisen i samband med 
covid-19. De bör kombinera åtgärder på 
både utbuds- och efterfrågesidan, samtidigt 
som åtgärdernas sysselsättningsmässiga 
och sociala konsekvenser beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
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medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
skapandet av hållbar sysselsättning, den 
sociala och territoriella sammanhållningen, 
den uppåtgående sociala konvergensen, 
kampen mot fattigdom och otrygghet samt 
motståndskraften och det finanspolitiska 
ansvaret. De bör kombinera åtgärder på 
både utbuds- och efterfrågesidan, samtidigt 
som åtgärdernas sysselsättningsmässiga 
och sociala konsekvenser beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 87
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och den 
demografiska utvecklingen förändrar 
europeiska ekonomier och samhällen på ett 
genomgripande sätt. Unionen och 
medlemsstaterna bör arbeta tillsammans 
för att ta tag i dessa strukturella utmaningar 
och genomföra nödvändiga anpassningar 
av befintliga system, med beaktande av det 
ömsesidiga beroendet mellan 
medlemsstaternas ekonomier och 
arbetsmarknader och den tillhörande 
politiken. Detta kräver en samordnad, 
ambitiös och verkningsfull politik både på 
unions- och medlemsstatsnivå, i 
överensstämmelse med EUF-fördraget och 
unionens regler om ekonomisk styrning. 
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insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

Dessa politiska insatser bör omfatta 
investeringsstimulans, förnyade satsningar 
på strukturreformer i lämplig ordningsföljd 
som ökar produktiviteten, den ekonomiska 
tillväxten, den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
sociala konvergensen, kampen mot 
fattigdom och otrygghet samt 
motståndskraften och det finanspolitiska 
ansvaret. De bör kombinera åtgärder på 
både utbuds- och efterfrågesidan, samtidigt 
som åtgärdernas sysselsättningsmässiga 
och sociala konsekvenser beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 88
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Klimatförändringarna och de 
miljörelaterade utmaningarna, 
globaliseringen, digitaliseringen och de 
demografiska förändringarna kommer att 
förändra europeiska ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 

(6) De socioekonomiska utmaningarna, 
digitaliseringen och de demografiska 
förändringarna, inklusive de problem med 
avfolkning och befolkningsfördelning 
som många europeiska 
landsbygdsområden dras med, kommer att 
förändra Europas ekonomier och 
samhällen. Unionen och medlemsstaterna 
bör arbeta tillsammans för att ta tag i dessa 
strukturella utmaningar och genomföra 
nödvändiga anpassningar av befintliga 
system, med beaktande av det ömsesidiga 
beroendet mellan medlemsstaternas 
ekonomier och arbetsmarknader och den 
tillhörande politiken. Detta kräver en 
samordnad, ambitiös och verkningsfull 
politik både på unions- och 
medlemsstatsnivå, i överensstämmelse med 
EUF-fördraget och unionens regler om 
ekonomisk styrning. Dessa politiska 
insatser bör omfatta investeringsstimulans, 
förnyade satsningar på strukturreformer i 
lämplig ordningsföljd som ökar 
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sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

produktiviteten, den ekonomiska tillväxten, 
den sociala och territoriella 
sammanhållningen, den uppåtgående 
konvergensen, motståndskraften och det 
finanspolitiska ansvaret. De bör kombinera 
åtgärder på både utbuds- och 
efterfrågesidan, samtidigt som åtgärdernas 
sysselsättningsmässiga och sociala 
konsekvenser beaktas.

Or. es

Ändringsförslag 89
Peter Lundgren

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en 
socialt rättvis omställning till 
klimatneutralitet, miljömässig hållbarhet, 
digitalisering och demografisk 
förändring. Pelaren utgör ett ramverk för 
övervakning av medlemsstaternas resultat 
inom områdena sysselsättning och 
socialpolitik, för att driva på reformer på 
nationell, regional och lokal nivå och 
förena det ”sociala” med ”marknaden” i 
dagens moderna ekonomi, bland annat 
genom att främja den sociala ekonomin.

utgår

__________________
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14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Ändringsförslag 90
Guido Reil

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en 
socialt rättvis omställning till 
klimatneutralitet, miljömässig hållbarhet, 
digitalisering och demografisk 
förändring. Pelaren utgör ett ramverk för 
övervakning av medlemsstaternas resultat 
inom områdena sysselsättning och 
socialpolitik, för att driva på reformer på 
nationell, regional och lokal nivå och 
förena det ”sociala” med ”marknaden” i 
dagens moderna ekonomi, bland annat 
genom att främja den sociala ekonomin.

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Kommissionen ska respektera 
subsidiaritetsprincipen. Den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter får inte 
leda till en harmonisering och 
standardisering av medlemsstaternas 
socialpolitik inom dess olika områden.

__________________ __________________
14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. de

Ändringsförslag 91
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
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Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin.

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin. Genomförandet av pelarens 
principer kommer att bidra till att 
begränsa de ekonomiska och sociala 
konsekvenserna av covid-19-krisen och 
till att komma ur krisen med ett mer 
motståndskraftigt och inkluderande 
samhälle och en dito ekonomi.

__________________ __________________
14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en
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Ändringsförslag 92
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin.

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör 
(särskilt mot bakgrund av effekterna av 
den kris som orsakats av covid-19) ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin.

__________________ __________________
14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. pl

Ändringsförslag 93
Tomáš Zdechovský

Förslag till beslut
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin.

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin och utveckla vår europeiska 
samhällsmodell.

__________________ __________________
14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. en

Ändringsförslag 94
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 

(7) Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen har undertecknat en 
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interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning genom att säkra en socialt 
rättvis omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin.

interinstitutionell proklamation av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
(14). Pelaren innehåller 20 principer och 
rättigheter som behövs för att 
arbetsmarknader och välfärdssystem ska 
bli rättvisa och välfungerande. De är 
strukturerade i tre kategorier: lika 
möjligheter och tillgång till 
arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor 
samt social trygghet och inkludering. 
Principerna och rättigheterna ger vår 
strategi riktning och bör konkretiseras 
genom att säkra en socialt rättvis 
omställning till klimatneutralitet, 
miljömässig hållbarhet, digitalisering och 
demografisk förändring. Pelaren utgör ett 
ramverk för övervakning av 
medlemsstaternas resultat inom områdena 
sysselsättning och socialpolitik, för att 
driva på reformer på nationell, regional och 
lokal nivå och förena det ”sociala” med 
”marknaden” i dagens moderna ekonomi, 
bland annat genom att främja den sociala 
ekonomin.

__________________ __________________
14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10. 14 EUT C 428, 13.12.2017, s. 10.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 

(8) Krishantering och åtgärder för 
återhämtning, reformer på 
arbetsmarknaden, inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör 
formuleras efter en tillräcklig och 
meningsfull social dialog, som respekterar 
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socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

och förbättrar nationell praxis beträffande 
förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter och ge tillräckliga möjligheter att 
övergripande beakta socioekonomiska 
frågor, inklusive förbättringar vad gäller 
hållbarhet, konkurrenskraft, innovation, 
jobbskapande, insatser för livslångt lärande 
och fortbildning, arbetsvillkor, utbildning 
och kompetens, folkhälsa och inkludering 
samt reallöner. Medlemsstaterna bör 
därför respektera och stärka 
arbetsmarknadens parter och de 
kollektiva förhandlingarna och vidta 
åtgärder för att utvidga omfattningen av 
kollektiva förhandlingar.

Or. en

Ändringsförslag 96
Tomáš Zdechovský

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner. Medlemsstaterna bör fortsätta 
med sin politik och sina insatser för att 
avskaffa eventuella onödiga 
administrativa hinder som utgör en börda 
på arbetsmarknadsreformerna, och på så 
vis öka motståndskraften och 
hållbarheten hos den föränderliga 
europeiska arbetsmarknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 97
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, tillväxt, 
jobbskapande, insatser för livslångt lärande 
och fortbildning, arbetsvillkor, utbildning 
och kompetens, folkhälsa och inkludering 
samt reallöner. Dessa reformer bör 
säkerställa viss flexibilitet på 
arbetsmarknaden och garantera de 
europeiska arbetstagarna skälig lön, 
rimlig levnadsstandard och ett adekvat 
system för socialt skydd för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 98
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
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arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner. Medlemsstaterna och EU bör 
vidta åtgärder för att främja en hög 
organisationsgrad inom fackföreningar 
och arbetsgivarorganisationer som ett sätt 
att stärka den sociala dialogen.

Or. en

Ändringsförslag 99
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter, genom att 
premiera förhandlingar på företagsnivå 
för att låta företagen, framför allt små 
och medelstora företag och 
egenföretagare, anpassa sig till den 
särskilda situationen, och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

Or. es
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Ändringsförslag 100
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, 
jobbskapande, insatser för livslångt 
lärande och fortbildning, arbetsvillkor, 
utbildning och kompetens, folkhälsa och 
inkludering samt reallöner.

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller åtgärderna för att 
motverka fattigdom, diskriminering och 
osäkerhet, konkurrenskraft, innovation, 
skapandet av jobb av kvalitet, insatser för 
livslångt lärande och fortbildning, 
arbetsvillkor, utbildning och kompetens, 
folkhälsa och hälsa och säkerhet på 
arbetet och inkludering samt reallöner.

Or. it

Ändringsförslag 101
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 

(8) Subsidiaritetsprincipen, enligt 
definitionen i fördraget om Europeiska 
unionen, bör upprätthållas. Reformer på 
arbetsmarknaden, inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
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reallöner. kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

Or. en

Ändringsförslag 102
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
insatser för livslångt lärande och 
fortbildning, arbetsvillkor, utbildning och 
kompetens, folkhälsa och inkludering samt 
reallöner.

(8) Reformer på arbetsmarknaden, 
inklusive de nationella 
lönesättningsmekanismerna, bör följa 
nationell praxis beträffande dialog mellan 
arbetsmarknadens parter och ge tillräckliga 
möjligheter att övergripande beakta 
socioekonomiska frågor, inklusive 
förbättringar vad gäller hållbarhet, 
konkurrenskraft, innovation, jobbskapande, 
inkludering av personer med 
funktionsnedsättningar och andra 
missgynnande grupper, insatser för 
livslångt lärande och fortbildning, 
arbetsvillkor, utbildning och kompetens, 
folkhälsa och inkludering samt reallöner.

Or. sk

Ändringsförslag 103
Klára Dobrev, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Gabriele Bischoff, 
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco 
Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius Saliba

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att krishanteringen och de 
framtida förändringarna är socialt rättvisa, 
och främja utvecklingen mot ett mer 
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samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör 
elimineras. Alla bör ges förmågan att 
bidra fullt ut till samhället, lika 
möjligheter för alla bör säkerställas och 
fattigdom och social utestängning, även för 
barn, bör utrotas, framför allt genom att 
säkerställa lämpliga sociala investeringar 
och inrättar en europeisk barngaranti, väl 
fungerande arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, även genom inrättandet 
av ett permanent europeiskt 
arbetslöshetsåterförsäkringssystem (i 
enlighet med kommissionens 
arbetsprogram) utan oskäliga dröjsmål, 
och genom att alla hinder för deltagande i 
utbildning och på arbetsmarknaden 
undanröjs och genom investeringar i 
förskoleverksamhet och barnomsorg och 
livslångt lärande. Med tanke på den 
åldrande befolkningen är det särskilt viktigt 
med jämlik tillgång till offentlig hälso- 
och sjukvård och tjänster för social 
omsorg i rätt tid, inklusive förebyggande 
och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. Precis 
som covid-19-krisen avslöjade är många 
lågkvalificerade arbetstagare oumbärliga 
för ekonomins grundläggande funktion. 
De är alltför ofta lågavlönade och har 
osäkra arbetsvillkor. Medlemsstaterna bör 
ytterligare stärka Europas sociala modell 
genom att säkerställa att alla arbetstagare 
har samma rättigheter, anständiga 
arbetsvillkor, inbegripet arbetsmiljö, och 
får anständiga löner. Vidare bör 
medlemsstaterna förbjuda 
nolltimmesavtal och falskt 
egenföretagande, och se till att 
anställningsförhållanden som följer av nya 
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arbetsformer inte försätter arbetstagare i 
osäkra anställningsförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 104
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
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följer av nya arbetsformer. följer av nya arbetsformer. Dessa nya 
arbetsformer, i synnerhet arbete via 
digitala plattformar, erbjuder många 
möjligheter när det gäller anställbarhet 
och tillgång till arbetsmarknaden, men 
för även med sig utmaningar när det 
gäller rättvisa arbetsvillkor och tillgång 
till socialt skydd.

Or. fr

Ändringsförslag 105
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att studerandes och 
arbetstagares gränsöverskridande 
rörlighet har tillräckligt stöd och att 
(administrativa) hinder undanröjs i syfte 
att göra det enklare att påbörja en 
anställning i en annan medlemsstat. Med 
tanke på den åldrande befolkningen är det 
särskilt viktigt med jämlik tillgång till 
ekonomiskt överkomlig hälso- och 
sjukvård i rätt tid, inklusive förebyggande 
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också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

Or. en

Ändringsförslag 106
Tomáš Zdechovský

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är 
balanserade och socialt rättvisa, och 
främja utvecklingen mot ett inkluderande 
och motståndskraftigt samhälle där 
människor är skyddade och kan förutse och 
hantera förändringar och aktivt delta i 
samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas 
och möjligheterna att förena behovet av 
privatliv och yrkesliv bör respekteras och 
eftersträvas i EU:s och medlemsstaternas 
politik. Tillgänglighet och möjligheter för 
alla bör säkerställas och fattigdom och 
social utestängning, även för barn, bör 
minskas, framför allt genom väl 
fungerande arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
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ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

Or. en

Ändringsförslag 107
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn och personer 
med funktionsnedsättning, bör 
undanröjas, framför allt genom väl 
fungerande och inkluderande 
arbetsmarknader, sociala trygghetssystem 
som erbjuder mer skydd och genom att 
hindren för deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
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funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När 
nya ekonomiska modeller och 
affärsmodeller införs på arbetsplatser i 
unionen förändras också 
anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör framhävas till fullo. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att de 
anställningsförhållanden som följer av 
nya arbetsformer är stabila, genom att 
fastställa nya rättigheter, skydd och 
anställningsvillkor för att motverka alla 
former av diskriminering, osäkerhet och 
utnyttjande, och att de stärker den 
europeiska sociala modellen.

Or. it

Ändringsförslag 108
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och andra 
väsentligt missgynnade grupper, bland 
annat grupper som möter flera olika 
former av diskriminering, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
inkluderande arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
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hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på unionens arbetsplatser förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på unionens arbetsplatser förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

Or. sk

Ändringsförslag 109
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, personer med 
funktionsnedsättningar och missgynnade 
grupper, bör minskas, framför allt genom 
väl fungerande arbetsmarknader och 
sociala trygghetssystem, genom att hindren 
för deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
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jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på unionens arbetsplatser förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på unionens arbetsplatser förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

Or. pl

Ändringsförslag 110
Guido Reil

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
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förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att 
anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
inom nya arbetsformer är väl reglerade.

Or. de

Ändringsförslag 111
Antonius Manders

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn och äldre bör 
minskas, framför allt genom väl 
fungerande arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
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ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på unionens arbetsplatser förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 
införs på unionens arbetsplatser förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

Or. nl

Ändringsförslag 112
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Medlemsstaterna och unionen bör 
säkerställa att förändringarna är socialt 
rättvisa, och främja utvecklingen mot ett 
inkluderande och motståndskraftigt 
samhälle där människor är skyddade och 
kan förutse och hantera förändringar och 
aktivt delta i samhällslivet och ekonomin. 
Diskriminering i alla former bör åtgärdas. 
Tillgänglighet och möjligheter för alla bör 
säkerställas och fattigdom och social 
utestängning, även för barn, bör minskas, 
framför allt genom väl fungerande 
arbetsmarknader och sociala 
trygghetssystem, genom att hindren för 
deltagande i utbildning och på 
arbetsmarknaden undanröjs och genom 
investeringar i förskoleverksamhet och 
barnomsorg. Med tanke på den åldrande 
befolkningen är det särskilt viktigt med 
jämlik tillgång till ekonomiskt överkomlig 
hälso- och sjukvård i rätt tid, inklusive 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Möjligheterna för personer med 
funktionsnedsättningar att bidra till 
ekonomisk tillväxt och social utveckling 
bör tillvaratas i högre utsträckning. När nya 
ekonomiska modeller och affärsmodeller 

(Berör inte den svenska versionen.)
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införs på arbetsplatser i unionen förändras 
också anställningsförhållandena. 
Medlemsstaterna bör se till att den 
europeiska sociala modellen bibehålls och 
stärks av de anställningsförhållanden som 
följer av nya arbetsformer.

Or. en

Ändringsförslag 113
Peter Lundgren

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De integrerade riktlinjerna bör 
ligga till grund för eventuella 
landsspecifika rekommendationer som 
rådet kan ge medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna bör utnyttja Europeiska 
socialfonden+ och annan 
unionsfinansiering till fullo, inklusive 
fonden för en rättvis omställning och 
InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital 
kompetens och digitala färdigheter. De 
integrerade riktlinjerna riktar sig till 
medlemsstaterna och unionen, men de 
bör genomföras i partnerskap med alla 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, i nära samarbete med 
parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Miriam Lexmann
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Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. Mot bakgrund av 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
bör utnyttjandet av dessa fonder också få 
spela en viktig roll för att stärka 
tjänstesektorn, även i de fall tjänsterna 
tillhandahålls av icke-vinstdrivande 
organisationer eller 
välgörenhetsorganisationer. De 
integrerade riktlinjerna riktar sig till 
medlemsstaterna och unionen, men de bör 
genomföras i partnerskap med alla 
nationella, regionala och lokala 
myndigheter, i nära samarbete med 
parlamenten, samt med arbetsmarknadens 
parter och företrädare för det civila 
samhället.

Or. sk

Ändringsförslag 115
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga (10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
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till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja all tillgänglig finansiering, i 
synnerhet Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning 
och sociala investeringar och för att 
anpassa fonderna till sina hälso- och 
sjukvårdsbehov och samhällsekonomiska 
behov i syfte att skydda företagen och 
arbetstagarna. Medlemsstaterna bör verka 
för att främja social inkludering, 
tillgänglighet, lika möjligheter, 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetskraften, livslångt lärande och 
högkvalitativ utbildning och fortbildning 
för alla samt digital kompetens och digitala 
färdigheter. De integrerade riktlinjerna 
riktar sig till medlemsstaterna och unionen, 
men de bör genomföras i partnerskap med 
alla nationella, regionala och lokala 
myndigheter, i nära samarbete med 
parlamenten, samt med arbetsmarknadens 
parter och företrädare för det civila 
samhället.

Or. es

Ändringsförslag 116
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja stabil 
sysselsättning av kvalitet i syfte att skydda 
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tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

alla arbetstagare mot fattigdom, sociala 
investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

Or. it

Ändringsförslag 117
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-
Veli, Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, stödja omställningen till en 
grön och digital ekonomi, främja 
kompetenshöjning och omskolning av 
arbetskraften, livslångt lärande och 
högkvalitativ utbildning och fortbildning 
för alla samt digital kompetens och digitala 
färdigheter. De integrerade riktlinjerna 
riktar sig till medlemsstaterna och unionen, 
men de bör genomföras i partnerskap med 
alla nationella, regionala och lokala 
myndigheter, i nära samarbete med 
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för det civila samhället. parlamenten, samt med arbetsmarknadens 
parter och företrädare för det civila 
samhället.

Or. fr

Ändringsförslag 118
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+ och 
annan unionsfinansiering till fullo, 
inklusive fonden för en rättvis omställning 
och InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

(10) De integrerade riktlinjerna bör ligga 
till grund för eventuella landsspecifika 
rekommendationer som rådet kan ge 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör 
utnyttja Europeiska socialfonden+, de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och annan 
unionsfinansiering till fullo, inklusive 
fonden för en rättvis omställning och 
InvestEU, för att främja sysselsättning, 
sociala investeringar, social inkludering, 
tillgänglighet, kompetenshöjning och 
omskolning av arbetskraften, livslångt 
lärande och högkvalitativ utbildning och 
fortbildning för alla samt digital kompetens 
och digitala färdigheter. De integrerade 
riktlinjerna riktar sig till medlemsstaterna 
och unionen, men de bör genomföras i 
partnerskap med alla nationella, regionala 
och lokala myndigheter, i nära samarbete 
med parlamenten, samt med 
arbetsmarknadens parter och företrädare 
för det civila samhället.

Or. fr

Ändringsförslag 119
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Den ekonomiska och sociala 
krisen i samband med covid-19 har 
påverkat arbetsmarknaderna och 
sysselsättningen i Europa på ett negativt 
sätt. Krisen har en betydande inverkan på 
samtliga arbetstagare, den europeiska 
ekonomiska strukturen samt företagens 
verksamheter och ekonomiska situation. 
På grund av krisen har samtliga 
ekonomiska aktörer försvagats, och 
detsamma gäller stora företag, små och 
medelstora företag, mikroföretag och 
egenföretagare. Företagen står inför 
betydande ekonomiska svårigheter, vilket 
för med sig stora risker för konkurser 
inom samtliga sektorer, dvs. såväl inom 
jordbruk och turism som transporter etc. 
Dessa svårigheter har påverkat samtliga 
leveranskedjor, vilket hotar miljontals 
arbetstillfällen i hela Europa. I detta 
sammanhang har antalet arbetslösa i 
Europa ökat kraftigt, vilket har försatt en 
stor del av arbetstagarna i otrygga 
situationer. I detta sammanhang bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt 
motståndskraften hos de nationella 
systemen för arbetslöshetsförsäkring. 
Krisen sätter särskild press på principen 
om fri rörlighet och mobilitet för 
gränsarbetare, vilka utgör 1,3 miljoner 
européer. Åtgärderna för att återinföra 
interna gränskontroller i EU har hindrat 
rörligheten bland gränsarbetare, bland 
vilka det finns många vårdarbetare och 
säsongsarbetare som reser för att delta i 
jordbruksarbetet. Dessa åtgärder har fört 
med sig negativa konsekvenser för 
arbetstagarna och för hur väl privata och 
offentliga organisationer fungerar, vilket 
lamslår en del av ekonomin.

Or. fr
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Ändringsförslag 120
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att stärka det demokratiska 
beslutsfattandet bör Europaparlamentet 
vara involverat i att fastställa de 
integrerade riktlinjerna på lika villkor 
som rådet.

Or. en

Ändringsförslag 121
Peter Lundgren

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i sin 
sysselsättningspolitik och sina 
reformprogram beakta de riktlinjer som 
framgår av bilagan och som de ska 
rapportera i enlighet med artikel 148.3 i 
EUF-fördraget.

Medlemsstaterna kan i sin 
sysselsättningspolitik och sina 
reformprogram beakta de riktlinjer som 
framgår av bilagan och som de ska 
rapportera i enlighet med artikel 148.3 i 
EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 122
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Artikel 2 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa riktlinjer för sysselsättning ska ses 
över till fullo senast ett år efter att de 
antogs för att bättre spegla 
konsekvenserna av utbrottet av covid-19 i 
syfte att stödja en snabb ekonomisk och 
social återhämtning och att bättre hantera 
framtida kriser.

Or. en

Ändringsförslag 123
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Radka Maxová, 
Samira Rafaela, Yana Toom

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Medlemsstaterna uppmanar 
kommissionen att skyndsamt lägga fram 
ett nytt förslag till beslut om riktlinjer för 
sysselsättningspolitiken som tar hänsyn 
till covid-19-krisen och dess konsekvenser 
på det sociala området och 
sysselsättningsområdet.

Or. fr

Ändringsförslag 124
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga I – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 

Mot bakgrund av covid-19-krisen bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
samordna sig för att underlätta tillgången 
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skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

till krediter, i synnerhet för små och 
medelstora företag och egenföretagare. 
Strukturfondernas och den fleråriga 
budgetramens prioriteringar bör därför 
omstrukturera, för att undvika 
permanenta nedläggningar av livskraftiga 
företag och koncentrera sig på den 
framtida ekonomiska återhämtningen. På 
samma sätt bör stöd tillhandahållas alla 
anställda vid de berörda företagen. 
Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi som gör 
det möjligt för företagen att fortsätta sin 
affärsverksamhet för att bevara den 
befintliga sysselsättningen, genom att 
underlätta skapandet av nya anställningar 
och underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag kan fortsätta, 
startas och växa, bland annat genom 
tillgång till finansiering. Medlemsstaterna 
bör aktivt verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
företagen inom den sociala ekonomin och 
uppmuntra innovativa arbetsformer som 
skapar möjligheter till jobb av hög kvalitet 
och leder till sociala vinster på lokal nivå.

Or. es

Ändringsförslag 125
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga I – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
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nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap, däribland 
när det gäller kvinnor och unga, och 
verkligt egenföretagande och i synnerhet 
stödja att mikroföretag och småföretag 
startas och växer, bland annat genom 
tillgång till finansiering. Små och 
medelstora företag utgör ryggraden i den 
europeiska ekonomiska strukturen och 
bör stödjas i omställningen mot en mer 
digital och grönare ekonomi. När 
offentlig politik utarbetas bör 
medlemsstaterna ta hänsyn till politikens 
socioekonomiska effekter på de små och 
medelstora företagen. Medlemsstaterna 
bör aktivt verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet, i synnerhet inom 
strategiska sektorer med stor 
tillväxtpotential, och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
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sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå. Mot bakgrund av 
covid-19-pandemin bör medlemsstaterna 
ge stöd till omställningen i europeiska 
företag för att EU ska bli självförsörjande 
i fråga om skyddsutrustning och 
medicinsk utrustning, och på så sätt 
stärka unionens motståndskraft vid 
folkhälsokriser.

Or. sk

Ändringsförslag 127
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga I – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de garantera striktare sociala, 
arbetsrättsliga och miljömässiga normer, 
främja tillsvidareanställningar vid företag, 
främja ansvarsfullt entreprenörskap och 
verkligt egenföretagande och i synnerhet 
stödja att mikroföretag och småföretag 
startas och växer, bland annat genom 
tillgång till finansiering. Medlemsstaterna 
bör aktivt verka för den cirkulära och 
sociala ekonomins utveckling, främja 
miljörelaterad, digital och social 
innovation, stödja sociala och gröna 
företag genom att uppmuntra innovativa 
arbetsformer för en snabb och socialt 
rättvis omställning mot klimatneutralitet 
senast 2050 som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
och miljömässiga vinster på lokal nivå.

Or. it
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Ändringsförslag 128
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till beslut
Bilaga I – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
upprätthållandet av den nuvarande 
sysselsättningsnivån under covid-19-
pandemin eftersom en ökad arbetslöshet 
verkar vara ett av de mest akuta 
problemen i EU-länderna. Skapandet av 
jobb av hög kvalitet fortsätter att vara en 
viktig utmaning. I detta syfte bör de 
undanröja hinder för nyanställningar i 
företag, främja entreprenörskap och 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 129
Klára Dobrev, Marianne Vind, Manuel Pizarro, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, 
Gabriele Bischoff, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Brando Benifei, Marc Angel, Agnes Jongerius, Alex Agius 
Saliba, Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga I – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
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hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

hållbar social marknadsekonomi och 
investera i stödåtgärder för att skydda 
sysselsättningen och skydda alla typer av 
arbetstagare, i synnerhet de som har 
osäkra och atypiska anställningar, 
gränsarbetare och egenföretagare, i 
skapandet av hållbara jobb av hög kvalitet 
över alla kompetensnivåer och 
ekonomiska sektorer. I detta syfte bör de 
främja full sysselsättning, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Or. en

Ändringsförslag 130
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga I – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
behållande av personalen eller 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation och 
sociala företag och stärka deras 
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jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

hållbarhet, samt uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Or. en

Motivering

Med tanke på covid-19-pandemin och dess konsekvenser för såväl ekonomin som för 
arbetsmarknaden är inte enbart nyanställningar, utan även behållandet av den nuvarande 
arbetsstyrkan, en utmaning som måste hanteras. Enligt vårt sätt att se på saken är det inte 
enbart viktigt att utveckla den sociala ekonomin och främja sociala företag, utan att även 
stärka deras hållbarhet, i syfte att säkerställa deras långsiktiga bärkraft samt effektiva och 
hållbara verksamhet. Det är inte bara innovativa arbetsformer som genererar sociala vinster, 
utan även utveckling av den sociala ekonomin och främjande av social innovation.

Ändringsförslag 131
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja en 
hållbar social marknadsekonomi och 
underlätta och stödja investeringar i 
skapandet av jobb av hög kvalitet. I detta 
syfte bör de undanröja hinder för 
nyanställningar i företag, främja 
ansvarsfullt entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Mot bakgrund av krisen med covid-19 bör 
medlemsstaterna aktivt främja en hållbar 
social marknadsekonomi och underlätta 
och stödja investeringar i skapandet av 
jobb av hög kvalitet. I detta syfte bör de 
undanröja hinder för nyanställningar i 
företag, främja ansvarsfullt 
entreprenörskap och verkligt 
egenföretagande och i synnerhet stödja att 
mikroföretag och småföretag startas och 
växer, bland annat genom tillgång till 
finansiering. Medlemsstaterna bör aktivt 
verka för den sociala ekonomins 
utveckling, främja social innovation, stödja 
sociala företag och uppmuntra innovativa 
arbetsformer som skapar möjligheter till 
jobb av hög kvalitet och leder till sociala 
vinster på lokal nivå.

Or. pl
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Ändringsförslag 132
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krisen i samband med covid-19 har fått 
och kommer att få stora konsekvenser på 
det sociala området och för 
sysselsättningspolitiken. I syfte att bemöta 
denna kris utan motstycke bör 
medlemsstaterna skydda och utveckla den 
europeiska arbetsmarknaden och verka 
för ökad europeisk solidaritet genom att 
skydda de mest utsatta och se till att ingen 
lämnas utanför. Medlemsstaterna bör 
arbeta för europeisk samordning i syfte 
att skydda de europeiska arbetstagarna 
och företagen, bland annat med hjälp av 
en mycket omfattande europeisk 
återhämtningsplan där medlemsstaterna 
ges möjlighet att direkt bistå de mest 
drabbade sektorerna.
Medlemsstaterna bör fullfölja och stärka 
införandet av system för att stödja företag 
i svårigheter som saknar likviditet, i 
synnerhet små och medelstora företag, 
samt deltidsarbetslösa arbetstagare i syfte 
att säkra sysselsättningen, lönerna och 
arbetsvillkoren. Alla arbetstagare bör 
stödjas, i synnerhet de mest utsatta som i 
första hand har drabbats under denna 
kris. Medlemsstaterna bör uppmana 
hälsomyndigheterna att införa åtgärder 
för att hantera många arbetstagares svåra 
psykiska tillstånd, minska den 
generaliserade ångesten och den sociala 
isoleringens negativa inverkan.
Medlemsstaterna bör garantera 
arbetstagarna bästa möjliga villkor när 
det gäller hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen. Medlemsstaterna bör 
underlätta användningen av distansarbete 
och samtidigt värna arbetstagarnas 
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arbetsvillkor.
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
arbetsmarknadens parter medverkar vid 
utarbetandet och genomförandet av 
sådana åtgärder. Det är nödvändigt att 
säkerställa rättigheter och sysselsättning 
för gränsarbetare, som är hårt drabbade 
av de stängda gränserna.
Medlemsstaterna bör använda samtliga 
tillgängliga fonder, såsom Europeiska 
socialfonden och fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt, 
och detta i stor utsträckning för att 
hantera krisen. Det är fråga om att 
säkerställa säkerheten på arbetsplatsen, 
stöd till dem som har det sämst ställt och 
den ekonomiska återhämtningen. 
Medlemsstaterna bör även stärka sina 
hållbara investeringar i flertalet sektorer, 
till exempel hälso- och sjukvård, 
utbildning och framtidssektorer såsom 
den digitala sektorn och den gröna 
ekonomin.
Medlemsstaterna bör garantera att 
återhämtningsplanen bidrar till att uppnå 
målen för hållbar utveckling, knyter an 
till de mål som fastställs i den gröna given 
och bidrar till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 133
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör aktivt främja full 
sysselsättning baserat på jobb av hög 
kvalitet i en hållbar ekonomi genom att 
dra full nytta av stödet inom ramen för 
Europeiska socialfonden+ och, där så är 
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relevant, andra unionsinstrument som 
t.ex. InvestEU och fonden för en rättvis 
omställning. Dessa åtgärder bör beakta 
kontexten för covid-19-krisen.

Or. en

Ändringsförslag 134
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från 
beskattning av arbete till andra former av 
beskattning som är gynnsammare för 
sysselsättningen och tillväxt för alla, och 
anpassad till klimat- och miljömål, med 
hänsyn till skattesystemets 
fördelningspolitiska effekt. Samtidigt ska 
de inkomster som behövs för ett 
tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

Man bör sänka beskattningen av arbete, 
avskaffa vissa skyldigheter avseende 
skatter och underlätta skapandet av nya 
anställningar.

Or. es

Ändringsförslag 135
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning i 
syfte att vara gynnsammare för 
sysselsättningen och hållbar tillväxt för 
alla, och en fullständig anpassning till 
målen för hållbar utveckling och klimat- 
och miljömålen i den europeiska gröna 
given bör göras, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
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tillväxtfrämjande utgifter tryggas. Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

Or. en

Ändringsförslag 136
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, Irena 
Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, Samira Rafaela, 
Yana Toom

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och systematiskt 
anpassad till målen för hållbar utveckling, 
klimat- och miljömål i enlighet med 
definitionerna i den gröna given, med 
hänsyn till skattesystemets 
fördelningspolitiska effekt. Samtidigt ska 
de inkomster som behövs för ett tillräckligt 
socialt skydd för alla och tillväxtfrämjande 
utgifter tryggas.

Or. fr

Ändringsförslag 137
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från 
beskattning av arbete till andra former av 
beskattning som är gynnsammare för 
sysselsättningen och tillväxt för alla, och 
anpassad till klimat- och miljömål, med 
hänsyn till skattesystemets 

Medlemsstaterna borde anstränga sig för 
att minska skattetrycket på arbete genom 
att överföra det till andra former som inte 
skadar sysselsättningen och en hållbar 
och inkluderande utveckling, i full 
överensstämmelse med klimat- och 
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fördelningspolitiska effekt. Samtidigt ska 
de inkomster som behövs för ett tillräckligt 
socialt skydd och tillväxtfrämjande utgifter 
tryggas.

miljömålen, genom att öka skattesystemets 
fördelningspolitiska effekter till förmån 
för de fattigaste och sårbara grupperna. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

Or. it

Ändringsförslag 138
Antonius Manders

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas. 
Medlemsstaterna måste garantera en 
indexering av pensionsinkomsterna.

Or. nl

Ändringsförslag 139
José Manuel Fernandes

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för mikro- och 
småföretag, liksom för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
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Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

Or. pt

Ändringsförslag 140
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla, och anpassad till 
klimat- och miljömål, med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

En skatteväxling bör göras från beskattning 
av arbete till andra former av beskattning 
som är gynnsammare för sysselsättningen 
och tillväxt för alla med hänsyn till 
skattesystemets fördelningspolitiska effekt. 
Samtidigt ska de inkomster som behövs för 
ett tillräckligt socialt skydd och 
tillväxtfrämjande utgifter tryggas.

Or. en

Ändringsförslag 141
Antonius Manders

Förslag till beslut
Bilaga – Riktlinje 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater som har nationella 
mekanismer för att fastställa lagstadgade 
minimilöner bör se till att 
arbetsmarknadens parter verkligen 
medverkar på ett transparent och 
förutsägbart sätt. De bör också se till att 
lönerna följer produktivitetsutvecklingen, 
är rättvisa och ger en rimlig 
levnadsstandard, med särskild hänsyn till 
låg- och medelinkomsttagare och för en 

Medlemsstater som har nationella 
mekanismer för att fastställa lagstadgade 
minimilöner bör se till att 
arbetsmarknadens parter verkligen 
medverkar på ett transparent och 
förutsägbart sätt. De bör också se till att 
lönerna följer produktivitetsutvecklingen, 
är rättvisa och ger en rimlig 
levnadsstandard, med särskild hänsyn till 
låg- och medelinkomsttagare och för en 
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konvergens uppåt. I utformningen av 
mekanismerna bör hänsyn tas till 
ekonomiska resultat i olika regioner och 
sektorer. Medlemsstaterna bör främja 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
och kollektiva förhandlingar vad gäller 
lönesättning. Med respekt för nationell 
praxis bör medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter se till att alla 
arbetstagare har rätt till skäliga och rättvisa 
löner som baseras på kollektivavtal eller 
skäliga lagstadgade minimilöner, med 
beaktande av hur lönerna påverkar 
konkurrenskraften, sysselsättningen och 
fattigdomen bland förvärvsarbetande.

konvergens uppåt. I utformningen av 
mekanismerna bör hänsyn tas till 
ekonomiska resultat i olika regioner och 
sektorer. Medlemsstaterna bör främja 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
och kollektiva förhandlingar vad gäller 
lönesättning. Med respekt för nationell 
praxis bör medlemsstaterna och 
arbetsmarknadens parter se till att alla 
arbetstagare har rätt till skäliga och rättvisa 
löner som baseras på kollektivavtal eller 
skäliga lagstadgade minimilöner, med 
beaktande av hur lönerna påverkar 
konkurrenskraften, sysselsättningen och 
fattigdomen bland förvärvsarbetande. 
Diskriminering, exempelvis i form av 
minimilöner för ungdomar, bör avskaffas 
och äldre personer bör garanteras lika 
möjligheter på arbetsmarknaden.

Or. nl


