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Ändringsförslag 142
Miriam Lexmann

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 
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.

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 för en 
konvergens uppåt samt till personer och 
familjer som förlorat inkomst på grund av 
omsorgsansvar för en familjemedlem med 
funktionsnedsättning. 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.

Or. sk

Ändringsförslag 143
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
Bilaga – riktlinje 5 – stycke 3
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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 
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.

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 
social 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 som ger 
en rimlig levnadsstandard och motverkar 
otrygghet och fattigdom bland 
förvärvsarbetande, med beaktande av hur 
lönerna påverkar konkurrenskraften, 
sysselsättningen och fattigdomen bland 
förvärvsarbetande.

Or. fr

Ändringsförslag 144
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 

Medlemsstater som har nationella 
mekanismer för att fastställa lagstadgade 
minimilöner bör se till att 
arbetsmarknadens parter verkligen 
medverkar på ett transparent och 
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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 
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.

förutsägbart sätt. De bör också se till att 
lönerna ligger över den relativa 
fattigdomsgränsen, är rättvisa och ger en 
rimlig levnadsstandard, med särskild 
hänsyn till låg- och medelinkomsttagare 
och för en 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 under alla omständigheter 
skyddar dem mot fattigdom och baseras på 
kollektivavtal eller skäliga lagstadgade 
minimilöner, med beaktande av hur 
lönerna påverkar konkurrenskraften och 
sysselsättningen och undanröjer 
fattigdomen bland förvärvsarbetande.

Or. it

Ändringsförslag 145
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

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 
konvergens uppåt. I utformningen av 

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 är rättvisa och ger en rimlig 
levnadsstandard, med särskild hänsyn till 
låg- och medelinkomsttagare och för en 
konvergens uppåt. I utformningen av 
mekanismerna bör hänsyn tas till 
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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.

ekonomiska resultat i olika regioner och 
sektorer. Medlemsstaterna bör förstärka 
dialogen mellan arbetsmarknadens parter 
och vidta åtgärder för utvidgandet av 
kollektiva förhandlingars täckningsgrad. 
Med respekt för nationell praxis och 
nationella system för förhållandet mellan 
arbetsmarknadens parter bör 
medlemsstaterna och arbetsmarknadens 
parter få bort ålders- eller könsbaserad 
lönediskriminering eller 
lönediskriminering riktad mot vissa 
kategorier av arbetstagare och se till att 
alla arbetstagare har rätt till skäliga och 
rättvisa löner som baseras på kollektivavtal 
eller drägliga lagstadgade minimilöner, 
också för personer med osäkra 
anställningar och för offentliganställda.

Or. en

Ändringsförslag 146
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

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 
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 

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 
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 och arbetsmarknadens parters 
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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.

självständighet bör medlemsstaterna 
och/eller 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.

Or. en

Ändringsförslag 147
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De allvarliga socioekonomiska 
utmaningarna till följd av covid-19-krisen 
har visat att samordningen av 
sysselsättningspolitiken måste stärkas på 
EU-nivå. EU:s framtida strategiska 
autonomi måste nu byggas upp och 
baseras på en robust och motståndskraftig 
arbetsmarknad. Detta kräver kraftfulla 
och samordnade åtgärder på EU-nivå på 
kort sikt och särskild uppmärksamhet 
måste ägnas åt att mildra krisens 
långsiktiga effekter. En 
återhämtningsplan för sysselsättningen 
måste utarbetas på EU-nivå, med 
deltagande av arbetsmarknadens parter, 
för att mildra de socioekonomiska 
effekterna på sysselsättningen i samband 
med krisen. Med tanke på krisens 
omfattning är det viktigt med en ambitiös 
återhämtningsplan som ska syfta till att 
bevara arbetstillfällen, stimulera 
investeringar och stödja företag och 
arbetstagare. En förutsättning för en 
välfungerande arbetsmarknad, 
arbetstagarnas rörlighet, är en princip 
som har undergrävts under krisen. Den 
fria rörligheten för gränsarbetare måste 
säkerställas för att den ekonomiska 
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verksamheten ska kunna återupptas. 
Upphävandet av restriktionerna måste ske 
på ett samordnat sätt, eftersom de direkt 
påverkar gränsregionerna. Det är mycket 
viktigt att företagen informeras om vilka 
europeiska stödåtgärder som står till deras 
förfogande. EU-medel spelar en viktig roll 
när det gäller att stödja arbetstagare och 
för omskolning av arbetstagare och 
arbetssökande inom verksamhetsområden 
ställda inför allvarliga socioekonomiska 
utmaningar till följd av krisen. Tonvikt 
bör också läggas vid kompetensutveckling 
och utbildning. Att förhindra att företag 
går i konkurs är av avgörande betydelse 
för att bevara arbetstillfällen och 
säkerställa en hållbar ekonomisk 
återhämtning. EU bör därför utveckla och 
stärka mekanismer för tidig varning för 
att identifiera krisande företag och hjälpa 
dem att undvika insolvens. För att stödja 
företag i svårigheter är det viktigt att 
underlätta företagens tillgång till 
finansiering. För att stödja små och 
medelstora företag, som utgör 99 % av de 
europeiska företagen, måste det finnas 
finansieringsinstrument som små och 
medelstora företag har tillgång till, 
särskilt genom offentlig/privat riskdelning 
och finansiering med eget kapital. 
Strategin för små och medelstora företag 
måste omfatta enkel tillgång till 
finansiering och även lämpliga verktyg 
för stöd till mycket små projekt. Dessutom 
är det mycket viktigt att undvika alla nya 
administrativa eller ekonomiska bördor 
för små företag som försöker bevara sin 
verksamhet. Den ekonomiska 
återhämtningen måste åtföljas av 
åtgärder för att garantera arbetstagarnas 
säkerhet och hälsa. Medlemsstaterna 
måste göra sitt yttersta för att företagen 
snarast möjligt och i tillräcklig 
utsträckning har nödvändigt hälsoskydd 
för sin verksamhet. För den lokala 
ekonomins återhämtning bör den 
flexibilitet som erbjuds genom EU:s nya 
ram för offentlig upphandling utnyttjas 
för att stödja lokala företag och öka den 
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lokala konsumtionen. För att mildra 
covid-19-krisens effekter på 
arbetsmarknaden bör man säkerställa 
flexibilitet vid användningen av de 
europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och till fullo utnyttja 
de möjligheter som dessa finansiella 
resurser ger för att stödja ett hållbart 
återupptagande av den ekonomiska 
verksamheten i regionerna. Framtida EU-
program som nu är föremål för 
förhandlingar måste beakta 
förhållandena efter krisen. Att stimulera 
nya stora industriprojekt som skapar 
arbetstillfällen genom omfattande 
investeringar i utveckling av 
spetskompetensområden, t.ex. artificiell 
intelligens, är avgörande för den 
ekonomiska återhämtningen. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas de industriella 
ekosystemen enligt EU:s industristrategi 
som lades fram i mars 2020. 

Or. fr

Ändringsförslag 148
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör i samband med 
covid-19-krisen vidta alla åtgärder som 
krävs för sysselsättningen för att skydda 
anställda och egenföretagare mot risken 
för arbetslöshet och inkomstbortfall. 
Arbetsmarknadens parter bör involveras 
fullt ut när sådana åtgärder fastställs och 
genomförs. Åtgärderna bör bland annat 
omfatta förlängning av systemen för 
minskad arbetstid med full lön, ökat 
lönesubventions- och inkomststöd, 
ekonomiskt stöd till familjer för barn- och 
äldreomsorg, förlängning av betald 
sjukledighet och ledighet för att ta hand 
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om anhöriga, skattelättnader och tillfälligt 
upphävande av uppsägningar under 
krisperioden. Medlemsstaterna bör öka 
det ekonomiska stödet och 
skattelättnaderna för företag som 
befinner sig i svårigheter till följd av 
covid-19-krisen, för att säkerställa 
sysselsättningsnivåer och hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. 
Medlemsstaterna bör anta särskilda 
planer för smart arbete och distansarbete 
så att dessa arbetsformer utnyttjas så 
mycket som möjligt och genom 
kollektivförhandlingar fastställa vilket 
skydd och vilka anställningsvillkor som 
ska gälla.

Or. it

Ändringsförslag 149
José Gusmão

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa att 
ekonomiskt stöd enligt det europeiska 
instrumentet för tillfälligt stöd för att 
minska risken för arbetslöshet i en 
krissituation (SURE) betalas ut endast till 
företag som följer gällande kollektivavtal. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att de 
mottagande företagen inte gör 
aktieåterköp eller betalar utdelningar till 
aktieägarna eller bonusar till ledningen. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att inget 
ekonomiskt stöd betalas ut till företag som 
är registrerade i länder som finns 
uppförda på unionens förteckning över 
icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på 
skatteområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Med tanke på distansarbetets betydelse i 
den nuvarande osäkra situationen bör 
förvärvandet av nödvändiga digitala 
färdigheter uppmuntras. Nödvändiga 
investeringar måste göras för att 
säkerställa tillgång till internet och 
bredband i alla europeiska regioner, 
särskilt i landsbygdsområden. Likaså bör 
företagens anpassning och 
omstrukturering till de nya skydds- och 
säkerhetskraven stödjas. I samband med 
tekniska förändringar och demografiska 
utmaningar, med särskild 
uppmärksamhet på de regioner som avses 
i artikel 174 i EUF-fördraget, bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
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när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. es

Ändringsförslag 151
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, 
och för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning och 
yrkesutbildning utanför eller efter skolan, 
när detta ställer sig nödvändigt. De bör 
arbeta tillsammans med arbetsmarknadens 
parter, utbildningsanordnare, företag och 
andra relevanta aktörer för att ta itu med 
strukturella brister i utbildningssystemen 
och ta reda på i vilka hänseenden 
systemen behöver utvecklas, och förbättra 
deras kvalitet och 
arbetsmarknadsrelevans, och för att 
underlätta miljöomställningen. Läraryrket 
bör ägnas särskild uppmärksamhet. 
Utbildningssystemen bör förse alla 



AM\1204616SV.docx 13/91 PE650.691v01-00

SV

Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

studerande med nyckelkompetenser, 
framför allt grundläggande, digitala och 
generella färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet, och bör 
förbereda lärarna så de kan förmedla 
dessa kunskaper till sina studerande. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom system för 
kompetensförväntan och kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. en

Motivering

Out of school or after school possibilites applying extracurricular tools and complex 
development to foster educational convergence of disadvantaged students have a significant 
role in providing inclusive education and support to those most in need. According to the 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European 
Social Fund Plus (ESF+) the key competences are: literacy; multilingual; mathematics, 
science, technology and engineering; digital; personal, social and learning to learn; 
citizenship; entrepreneurship; cultural awareness and expression; thus basic, digital and 
entrepreneurial/transversial skills – higlighted in the paragraph – are included in key 
competences. When talking about enabling with key competences, a holistic approach is 
needed – covering also teachers/researchers/staff. We cannot talk about inclusive education 
and traning system if teachers/researchers/staff are left out. Besides reskilling and upskilling, 
also systems for skills anticipation are needed for enabling individuals to choose and take 
part in trainings fitting best the labour market needs, as also highlighted in proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Social Fund Plus 
(ESF+).

Ändringsförslag 152
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
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, 
och för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Under krisen med Covid-19 och i samband 
med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkerställa handfasta 
strategier för omedelbar anpassning och 
tillräckligt stöd till de hårdast drabbade, 
samt främja hållbarhet, produktivitet, 
anställbarhet och humankapital och verka 
för att människor har relevanta kunskaper, 
färdigheter och kompetenser under hela 
livet, så att de kan fylla nuvarande och 
framtida behov på arbetsmarknaden. 
Framför allt bör medlemsstaterna 
genomföra strategier för stimulans till och 
förbättring av kvinnors 
arbetsmarknadsdeltagande och 
säkerställa anständiga arbetsvillkor för 
distansarbetare. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
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att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. en

Ändringsförslag 153
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, 
och för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
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anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker. 
Medlemsstaterna bör också säkerställa att 
arbetsgivarna tar sitt ansvar och anslår 
ordentligt med tid och resurser för att de 
anställda ska kunna delta i kompetens- 
och yrkesutveckling.

Or. en

Ändringsförslag 154
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 

I samband med tekniska förändringar i 
riktning mot en cirkulär och 
klimatneutral ekonomi och demografiska 
förändringar bör medlemsstaterna främja 
fullt skydd av samtliga arbetstagares 
ekonomiska och sociala rättigheter, 
miljömässig hållbarhet, produktivitet, 
varaktig sysselsättning och stärkt 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och relevans i förhållande till 
arbetskraven för en snabb och socialt 
rättvis omställning till en cirkulär och 
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färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

klimatneutral ekonomi. Läraryrket bör 
ägnas särskild uppmärksamhet. 
Utbildningssystemen bör förse alla 
studerande med nyckelkompetenser, bland 
annat grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. it

Ändringsförslag 155
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
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i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, 
och för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Därför bör 
utbildningssystemen förse alla studerande 
med nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, och 
för att underlätta dels miljöomställningen, 
dels tekniska och digitala förändringar 
som leder i riktning mot lösningar som 
bygger på artificiell intelligens. Läraryrket 
bör ägnas särskild uppmärksamhet. Därför 
bör utbildningssystemen förse alla 
studerande med nyckelkompetenser, bland 
annat grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. en

Ändringsförslag 156
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
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utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans, med 
särskild hänsyn till sektorer med kroniskt 
kompetensunderskott, och för att 
underlätta miljöomställningen. Läraryrket 
bör ägnas särskild uppmärksamhet. 
Utbildningssystemen bör förse alla 
studerande med nyckelkompetenser, bland 
annat grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 

Med beaktande av utbrottet av epidemin 
med Covid-19 och i samband med 
tekniska, miljömässiga och demografiska 
förändringar bör medlemsstaterna främja 
hållbarhet, produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
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kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. pl

Ändringsförslag 158
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar och den 
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medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

socioekonomiska krisen till följd av covid-
19 bör medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Guido Reil

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, 
och för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadsrelevans. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. de
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Ändringsförslag 160
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
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen. 
Läraryrket bör ägnas särskild 
uppmärksamhet. Utbildningssystemen bör 
förse alla studerande med 
nyckelkompetenser, bland annat 
grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat, 
när så är lämpligt, genom individuellt 
kompetenssparande. De bör göra det 
möjligt för alla att förutse och bättre 
anpassa sig till arbetsmarknadens behov, 
framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 

I samband med tekniska, miljömässiga och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna främja hållbarhet, 
produktivitet, anställbarhet och 
humankapital och verka för att människor 
har relevanta kunskaper, färdigheter och 
kompetenser under hela livet, så att de kan 
fylla nuvarande och framtida behov på 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
också anpassa och investera i sina 
utbildningssystem för att kunna erbjuda 
högkvalitativ och inkluderande utbildning, 
inklusive yrkesutbildning, som är 
tillgänglig för alla. De bör arbeta 
tillsammans med arbetsmarknadens parter, 
utbildningsanordnare, företag och andra 
aktörer för att ta itu med strukturella brister 
i utbildningssystemen och förbättra deras 
kvalitet och arbetsmarknadensrelevans, och 
för att underlätta miljöomställningen och 
digitaliseringen. Läraryrket bör ägnas 
särskild uppmärksamhet. 
Utbildningssystemen bör förse alla 
studerande med nyckelkompetenser, bland 
annat grundläggande, digitala och generella 
färdigheter, som en grund för 
anpassningsbarhet senare i livet. 
Medlemsstaterna bör verka för att 
utbildningsrättigheter följer med 
arbetstagare som byter karriär, bland annat 
genom individuellt kompetenssparande. De 
bör göra det möjligt för alla att förutse och 
bättre anpassa sig till arbetsmarknadens 
behov, framför allt genom kontinuerlig 
omskolning och kompetenshöjning, i syfte 
att främja rättvisa omställningar för alla, 
stärka de sociala resultaten, hantera bristen 
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på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

på arbetskraft och öka ekonomins allmänna 
motståndskraft mot chocker.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Coronaviruspandemin har visat på 
nödvändigheten av ett motståndskraftigt 
hälso- och sjukvårdssystem med 
välutbildad personal som måste ha 
nödvändig skyddsutrustning för att kunna 
utföra sitt arbete på ett säkert sätt för 
personalen och för patienterna. På 
samma sätt måste omsorgspersonalens 
och vårdbiträdenas arbete och 
samhällsvärde erkännas, och de bör få 
yrkesspecifik utbildning inom t.ex. 
geriatrik och omsorgsbehov.

Or. es

Ändringsförslag 162
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att undanröja 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda allmänt 
tillgänglig förskoleverksamhet av god 
kvalitet. De bör öka den generella 
utbildningsnivån, minska antalet unga 
personer som lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning, öka tillgången till 
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avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

och antalet personer som avslutar tertiär 
utbildning samt öka antalet vuxna som 
deltar i vidareutbildning, särskilt bland 
personer från mindre gynnade 
förhållanden, med lägst utbildning. Med 
hänsyn till nya behov i digitala, gröna och 
åldrande samhällen bör medlemsstaterna 
stärka arbetsplatsförlagt lärande i sina 
yrkesutbildningssystem (bland annat 
genom ändamålsenliga lärlingsutbildningar 
av god kvalitet) och öka antalet personer 
med en examen inom naturvetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik 
både från yrkesutbildningar på medelhög 
nivå och högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, inom ramen för en 
snabb och socialt rättvis omställning till 
en cirkulär och klimatneutral ekonomi, 
förbättra kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxnas tillgång till 
varaktiga arbetstillfällen av god kvalitet. 
Det kan ske genom kompetenshöjning med 
bedömning av kompetens, ett 
utbildningsutbud som motsvarar behoven 
på arbetsmarknaden samt validering och 
erkännande av förvärvade färdigheter. Med 
beaktande av covid-19-krisen bör 
medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
krävs för att stärka distansundervisning 
och distansutbildning och säkerställa att 
utbildningen är tillgänglig för alla, med 
full hänsyn tagen till behoven hos 
personer med funktionsnedsättning.
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Or. it

Ändringsförslag 163
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
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möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Medlemsstaterna bör uppmuntra 
ungdomar, även unga företagare, att delta 
i Erasmus+-programmet, så att de får 
möta andra mer erfarna företagare, och 
på så sätt främja utbyte av praxis och 
erfarenheter.

Or. fr

Ändringsförslag 164
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda inkluderande 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
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lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning, genom att uppmuntra 
kvinnors och flickors intresse för dessa 
områden. Vidare bör medlemsstaterna se 
till att högre utbildning och forskning får 
ökad arbetsmarknadsrelevans, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning, 
exempelvis genom volontärarbete i den 
ideella sektorn. De bör förbättra utbudet av 
flexibel yrkesinriktad fortbildning och se 
till att fler utnyttjar möjligheterna. 
Medlemsstaterna bör också förbättra 
tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och officiellt erkännande 
av förvärvade färdigheter, även sådana 
som förvärvats via icke-formell utbildning 
eller omsorg om ett barn eller en anhörig 
med funktionsnedsättning.

Or. sk

Ändringsförslag 165
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

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning får ökad 
arbetsmarknadsrelevans, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt säkerställa erkännande, 
validering och ackreditering av 
kunskaper, färdigheter och kompetens som 
förvärvats på annat sätt än genom formell 
utbildning. De bör förbättra utbudet av 
flexibel yrkesinriktad fortbildning och se 
till att fler utnyttjar möjligheterna. 
Medlemsstaterna bör också investera i 
arbetstillfällen och sociala 
trygghetssystem för dem som inte kan 
omskola sig, samt förbättra tillgången till 
och utnyttjandet av utbildning av god 
kvalitet och på så sätt stödja lågutbildade 
vuxna så att de kan behålla eller utveckla 
sin långsiktiga anställbarhet. Det kan ske 



PE650.691v01-00 30/91 AM\1204616SV.docx

SV

samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

genom kompetenshöjning med bedömning 
av kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter. Rätten till betald 
studieledighet bör säkerställas.

Or. en

Ändringsförslag 166
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
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jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör 
främja studier i flera officiella EU-språk. 
Medlemsstaterna bör också förbättra 
tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 167
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden och dem som har 
lägst utbildning. Med hänsyn till nya behov 
i digitala, gröna och åldrande samhällen 
bör medlemsstaterna stärka 
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lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

arbetsplatsförlagt lärande i sina 
yrkesutbildningssystem (bland annat 
genom ändamålsenliga lärlingsutbildningar 
av god kvalitet) och öka antalet personer 
med en examen inom naturvetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik 
både från yrkesutbildningar på medelhög 
nivå och högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning får ökad 
arbetsmarknadsrelevans, förstärka varvad 
utbildning och utbildningssamarbete, 
förbättra kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats, både inom 
formell utbildning och utanför den. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. en

Motivering

Att ha en missgynnad bakgrund gäller inte bara de lågutbildade, utan också dem som vill men 
inte kan delta i utbildning, oavsett vilka kvalifikationer de har. Med detta som utgångspunkt 
föreslår vi att det görs en klarare åtskillnad mellan dessa två grupper också i texten. Högre 
utbildning präglas av samarbete med arbetsmarknaden genom varvad utbildning och 
utbildningssamarbete. Validering och erkännande berör både formellt och informellt lärande.

Ändringsförslag 168
Johan Danielsson, Heléne Fritzon
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen, 
tillsammans med rådande 
könsstereotyper, bör medlemsstaterna 
stärka arbetsplatsförlagt lärande i sina 
yrkesutbildningssystem (bland annat 
genom ändamålsenliga lärlingsutbildningar 
av god kvalitet) och öka antalet personer 
med en examen inom naturvetenskap, 
teknik, ingenjörsvetenskap eller matematik 
både från yrkesutbildningar på medelhög 
nivå och högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning får ökad 
arbetsmarknadsrelevans, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
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kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 169
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
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer, särskilt antalet 
kvinnor, med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
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mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 



PE650.691v01-00 36/91 AM\1204616SV.docx

SV

lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik, och framför allt antalet 
kvinnor som avlagt examen, både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning får ökad 
arbetsmarknadsrelevans, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. en

Ändringsförslag 171
José Manuel Fernandes

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 

Medlemsstaterna bör främja frihet och lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
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annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. pt
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Ändringsförslag 172
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 

Medlemsstaterna bör främja lika 
möjligheter för alla genom att ta itu med 
ojämlikheter i utbildningssystemen, bland 
annat genom att erbjuda inkluderande 
förskoleverksamhet av god kvalitet. De bör 
öka den generella utbildningsnivån, minska 
antalet unga personer som lämnar skolan 
med högst grundskoleutbildning, öka 
tillgången till och antalet personer som 
avslutar tertiär utbildning samt öka antalet 
vuxna som deltar i vidareutbildning, 
särskilt bland personer från mindre 
gynnade förhållanden, med lägst 
utbildning. Med hänsyn till nya behov i 
digitala, gröna och åldrande samhällen bör 
medlemsstaterna stärka arbetsplatsförlagt 
lärande i sina yrkesutbildningssystem 
(bland annat genom ändamålsenliga 
lärlingsutbildningar av god kvalitet) och 
öka antalet personer med en examen inom 
naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 
eller matematik både från 
yrkesutbildningar på medelhög nivå och 
högre utbildning. Vidare bör 
medlemsstaterna se till att högre utbildning 
och forskning ges större vikt på 
arbetsmarknaden, förbättra 
kompetensbevakningen och 
kompetensprognoserna, göra färdigheter 
mer synliga och kompetensen mer 
jämförbar, inbegripet de som förvärvats 
utomlands, samt öka möjligheterna till 
erkännande och validering av färdigheter 
och kompetens som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. De bör 
förbättra utbudet av flexibel yrkesinriktad 
fortbildning och se till att fler utnyttjar 
möjligheterna. Medlemsstaterna bör också 
förbättra tillgången till och utnyttjandet av 
utbildning av god kvalitet och på så sätt 
stödja lågutbildade vuxna så att de kan 
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behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

behålla eller utveckla sin långsiktiga 
anställbarhet. Det kan ske genom 
kompetenshöjning med bedömning av 
kompetens, ett utbildningsutbud som 
motsvarar behoven på arbetsmarknaden 
samt validering och erkännande av 
förvärvade färdigheter.

Or. pl

Ändringsförslag 173
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten och 
problemet med unga som varken arbetar 
eller studerar genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15).

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten, otrygga 
arbetsvillkor bland unga och problemet 
med unga som varken arbetar eller studerar 
(UVAS) genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut, såsom 
ett verktyg för arbetsintegration som 
bidrar till uppkomsten av arbetstillfällen 
med god kvalitet och till ungdomars 
övergång till arbetsmarknaden(15).

__________________ __________________
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(15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. (15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 174
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
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten och 
problemet med unga som varken arbetar 
eller studerar genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15).

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Det måste vara 
högsta prioritet för medlemsstaterna att 
bekämpa arbetslöshet och otrygghet bland 
ungdomar. Man bör särskilt fortsätta att 
hantera problemet med unga som varken 
arbetar eller studerar genom att förebygga 
att unga lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning, genom förtur till 
utbildning för framtidsområden inom den 
gröna och digitala ekonomin och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15).

__________________ __________________

(15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. (15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. fr
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Ändringsförslag 175
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten och 
problemet med unga som varken arbetar 
eller studerar genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15).

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten och 
problemet med unga som varken arbetar 
eller studerar genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15). 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
undervisning i grannländernas språk, för 
att främja en bättre anknytning till den 
gränsöverskridande arbetsmarknaden.

__________________ __________________

(15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. (15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 176
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 3



PE650.691v01-00 42/91 AM\1204616SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten och 
problemet med unga som varken arbetar 
eller studerar genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15).

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet, inklusive 
strategier för att minska arbetslösheten 
bland personer med funktionsnedsättning 
och andra missgynnade personer. Man 
bör fortsätta att hantera 
ungdomsarbetslösheten och problemet med 
unga som varken arbetar eller studerar 
genom att förebygga att unga lämnar 
skolan med högst grundskoleutbildning 
och genom strukturella förbättringar av 
övergången från skola till arbete, bland 
annat genom att ungdomsgarantin 
genomförs fullt ut (15).

__________________ __________________

(15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. (15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. sk

Ändringsförslag 177
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 

Medlemsstaterna bör erbjuda arbetslösa 
och personer som står utanför 
arbetsmarknaden ändamålsenligt, 
samordnat och individanpassat stöd i rimlig 
tid bestående av hjälp med att söka jobb, 
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utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning som utförs så tidigt 
som möjligt efter det att personen blivit 
arbetslös, i syfte att betydligt minska och 
förebygga långtidsarbetslöshet och 
strukturell arbetslöshet. Man bör fortsätta 
att hantera ungdomsarbetslösheten och 
problemet med unga som varken arbetar 
eller studerar genom att förebygga att unga 
lämnar skolan med högst 
grundskoleutbildning och genom 
strukturella förbättringar av övergången 
från skola till arbete, bland annat genom att 
ungdomsgarantin genomförs fullt ut (15).

utbildning, omskolning och tillgång till 
andra stödtjänster. De bör sträva efter att 
ha omfattande strategier med djupgående 
individuell bedömning av den arbetslöses 
situation, som utförs så tidigt som möjligt 
efter det att personen blivit arbetslös och 
senast efter 18 månaders arbetslöshet, i 
syfte att betydligt minska och förebygga 
långtidsarbetslöshet och strukturell 
arbetslöshet. Man bör fortsätta att hantera 
ungdomsarbetslösheten och problemet med 
unga som varken arbetar eller studerar 
genom att förebygga att unga lämnar 
skolan med högst grundskoleutbildning 
och genom strukturella förbättringar av 
övergången från skola till arbete, bland 
annat genom att ungdomsgarantin 
genomförs fullt ut (15).

__________________ __________________

(15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1. (15) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.

Or. en

Motivering

Bedömningen måste inrikta sig på den arbetslöse och hans/hennes situation och inte på 
arbetslösheten som sådan. Vi föreslår därför en smärre omskrivning av texten (vilket i den 
svenska versionen innefattar ett förtydligande av att bedömningen inriktar sig på ”den 
arbetslöses situation”). Vi instämmer visserligen med att bedömningen bör utföras så tidigt 
som möjligt, men riktlinjen skulle bli mera konkret, stabil och förutsägbar om man tog med en 
tydlig tidsgräns i den, i enlighet med rådets rekommendation om långtidsarbetslösas 
återinträde på arbetsmarknaden (2016/C 67/01).

Ändringsförslag 178
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör sträva efter att 
undanröja hinder och negativa incitament 
och införa positiva incitament för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt 
för andrainkomsttagare med låg inkomst 

Medlemsstaterna bör sträva efter att 
undanröja hinder och negativa incitament 
för skapandet av och tillgången till 
varaktiga arbetstillfällen av god kvalitet 
och vidta särskilda åtgärder för att 
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och dem som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
stödja en anpassning av arbetsmiljön för 
personer med funktionsnedsättningar, 
däribland genom riktat finansiellt stöd och 
tjänster som gör det möjligt för dem att 
delta på arbetsmarknaden och i samhället.

undanröja ojämlikhet och diskriminering 
av de mest utsatta grupperna. 
Medlemsstaterna bör stödja en anpassning 
av arbetsmiljön för personer med 
funktionsnedsättningar, däribland genom 
riktat finansiellt stöd och tjänster som gör 
det möjligt för dem att delta på 
arbetsmarknaden och i samhället.

Or. it

Ändringsförslag 179
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör sträva efter att 
undanröja hinder och negativa incitament 
och införa positiva incitament för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
andrainkomsttagare med låg inkomst och 
dem som befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
stödja en anpassning av arbetsmiljön för 
personer med funktionsnedsättningar, 
däribland genom riktat finansiellt stöd och 
tjänster som gör det möjligt för dem att 
delta på arbetsmarknaden och i samhället.

Medlemsstaterna bör sträva efter att 
undanröja hinder och negativa incitament 
och införa positiva incitament för 
deltagande på arbetsmarknaden, särskilt för 
andrainkomsttagare med låg inkomst, 
missgynnade grupper och dem som 
befinner sig längst bort från 
arbetsmarknaden. Medlemsstaterna bör 
stödja en anpassning av arbetsmiljön för 
personer med funktionsnedsättningar, 
däribland genom riktat finansiellt stöd och 
tjänster som gör det möjligt för dem att 
delta på arbetsmarknaden och i samhället.

Or. en

Motivering

Missgynnande grupper har det sämst på arbetsmarknaden till och med i tider av ekonomisk 
utveckling (och ännu mera när det råder kris, såsom i dag) och stödet till dem bör därför 
framhållas.

Ändringsförslag 180
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
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa stränga 
och strikta bestämmelser om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen och kontrollera 
att de efterlevs. Detta innebär bland annat 
att ha en nollvision om antalet 
dödsolyckor på arbetsplatsen och 
arbetsrelaterad cancer, att fastställa 
bindande gränsvärden för exponering på 
arbetsplatsen och att beakta 
arbetsrelaterade psykosociala hälsorisker 
och arbetsrelaterade sjukdomar. 

Or. fr

Ändringsförslag 181
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Irena Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, 
Radka Maxová, Yana Toom

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas, 
bland annat genom att införa en lika lön-
index som jämför män och kvinnor. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder som 
stöder företagande bland kvinnor och ger 
dem tillgång till finansiering. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. 
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föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 182
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan kvinnor och män och 
ökat deltagande av kvinnor på 
arbetsmarknaden, bland annat genom att 
säkerställa lika möjligheter och 
karriärutveckling och undanröja hinder för 
deltagande i ledarskap på alla nivåer av 
beslutsfattande. Löneklyftan och 
pensionsklyftan mellan män och kvinnor 
bör åtgärdas. Mamma- och 
föräldraledighet bör värdesättas 
tillräckligt både i fråga om ersättning 
under ledigheten och i fråga om pension, 
så att betydelsen av att uppfostra framtida 
generationer reflekteras, särskilt mot 
bakgrund av ett åldrande samhälle. Lika 
lön för lika eller likvärdigt arbete och 
lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig och högkvalitativ 
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kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

långvarig vård och omsorg, 
förskoleverksamhet och barnomsorg samt 
utbildning och omsorg under hela livet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till betald och tillräckligt lång 
vård- och omsorgsledighet och tillhörande 
sociala tjänster och till flexibla 
arbetsformer för att kunna förena arbete, 
familj och privatliv, och bör främja balans 
mellan kvinnors och mäns utnyttjande av 
dessa möjligheter.

Or. sk

Ändringsförslag 183
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Medlemsstaterna måste ställa upp mål om 
att minska osäkra anställningar och 
ofrivilligt deltidsarbete för att kvinnor ska 
få det bättre på arbetsmarknaden. 
Heltidsarbete bör vara det normala. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av betald ledighet 
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kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

av familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 184
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Medlemsstaterna bör uppmuntra kvinnor 
att delta på strategiska områden, särskilt 
inom den digitala sektorn, där män är 
överrepresenterade. Möjligheten att förena 
arbete, familj och privatliv för både män 
och kvinnor bör främjas, i synnerhet 
genom tillgång till ekonomiskt överkomlig 
långvarig vård och omsorg, 
förskoleverksamhet och barnomsorg av 
god kvalitet. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att föräldrar och andra med 
omsorgsansvar har tillgång till olika typer 
av ledighet av familjeskäl och till flexibla 
arbetsformer för att kunna förena arbete, 
familj och privatliv, och främja balans 
mellan kvinnors och mäns utnyttjande av 
dessa möjligheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 185
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Radka Maxová
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Samira Rafaela

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Medlemsstaterna bör beakta de 
minimiandelar, uttryckta i procent, som 
fastställdes i förslaget till direktiv om att 
skapa en jämnare könsfördelning i 
företagens styrelser. Löneklyftan mellan 
män och kvinnor bör åtgärdas. Lika lön för 
lika eller likvärdigt arbete och obligatorisk 
lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 186
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
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 6 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan mellan män och kvinnor bör 
åtgärdas. Lika lön för lika eller likvärdigt 
arbete och lönetransparens bör säkerställas. 
Möjligheten att förena arbete, familj och 
privatliv för både män och kvinnor bör 
främjas, i synnerhet genom tillgång till 
ekonomiskt överkomlig långvarig vård och 
omsorg, förskoleverksamhet och 
barnomsorg av god kvalitet. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
föräldrar och andra med omsorgsansvar har 
tillgång till olika typer av ledighet av 
familjeskäl och till flexibla arbetsformer 
för att kunna förena arbete, familj och 
privatliv, och främja balans mellan 
kvinnors och mäns utnyttjande av dessa 
möjligheter.

Medlemsstaterna bör säkerställa 
jämställdhet mellan könen och ökat 
deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden, 
bland annat genom att säkerställa lika 
möjligheter och karriärutveckling och 
undanröja hinder för deltagande i ledarskap 
på alla nivåer av beslutsfattande. 
Löneklyftan, pensionsklyftan och 
sysselsättningsklyftan mellan män och 
kvinnor bör täppas till. Lika lön för lika 
eller likvärdigt arbete och lönetransparens 
bör säkerställas. Möjligheten att förena 
arbete, familj och privatliv för både män 
och kvinnor bör främjas, i synnerhet 
genom tillgång till ekonomiskt överkomlig 
långvarig vård och omsorg, 
förskoleverksamhet och barnomsorg av 
god kvalitet. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att föräldrar och andra med 
omsorgsansvar har tillgång till olika typer 
av ledighet av familjeskäl och till flexibla 
arbetsformer för att kunna förena arbete, 
familj och privatliv, och främja balans 
mellan kvinnors och mäns utnyttjande av 
dessa möjligheter.

Or. en

Ändringsförslag 187
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna dra nytta av en dynamisk 
och produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 

EU och medlemsstaterna bör se över sina 
prioriteringar och anpassa tillgängliga 
budgetmedel så att hälso- och 
sjukvårdsbehoven och de 
socioekonomiska behoven tillgodoses. De 
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rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning.

bör därför samarbeta med 
arbetsmarknadens parter för att förhindra 
nedläggning av livskraftiga företag och 
för att minimera de negativa effekterna på 
sysselsättningen och bibehålla rättvisa, 
transparenta och förutsägbara arbetsvillkor 
med balans mellan rättigheter och 
skyldigheter. Medlemsstaterna ska med 
stöd av strukturfonderna och instrument 
som SURE se till att rättigheterna för de 
arbetstagare som berörs av 
arbetstidsförkortning respekteras. De bör 
minska och förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning. 
Berörda företag måste kunna dra fördel 
av effektiva ramar för förebyggande 
omstrukturering så att de kan anpassa sig 
till sin särskilda situation och fortsätta 
bedriva sin verksamhet och minimera 
antalet uppsägningar.

Or. es

Ändringsförslag 188
Johan Danielsson, Heléne Fritzon



PE650.691v01-00 52/91 AM\1204616SV.docx

SV

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning.

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera skäligt socialt 
skydd. De bör också samarbeta med 
fackliga företrädare för att trygga en 
hälsosam och säker arbetsmiljö, varvid 
särskild uppmärksamhet bör ägnas 
förebyggandet av olycksfall i arbetet och 
yrkessjukdomar. Anställningsförhållanden 
som leder till otrygga arbetsvillkor bör 
förhindras, även för arbetstagare vid 
digitala plattformar, bland annat genom 
bekämpning av missbruk av atypiska 
anställningsformer. Man måste också 
säkerställa att det finns tillgång till 
ändamålsenlig och opartisk tvistlösning 
samt rätt till rättslig prövning, inbegripet 
lämplig kompensation, i händelse av 
omotiverad uppsägning.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning.

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar 
vilka bör garanteras sociala rättigheter, 
anständiga arbetsvillkor, ökad tillgång till 
socialt skydd och förbättrade möjligheter 
att bli företrädda, bland annat genom 
bekämpning av missbruk av atypiska 
anställningsformer. Man måste också 
säkerställa att det finns tillgång till 
ändamålsenlig och opartisk tvistlösning 
samt rätt till rättslig prövning, inbegripet 
lämplig kompensation, i händelse av 
omotiverad uppsägning.

Or. fr
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Ändringsförslag 190
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
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning.

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Medlemsstaterna bör se till att dessa 
arbetstagare verkligen har rättvisa 
arbetsvillkor och tillgång till fullgott 
socialt skydd. Man måste också säkerställa 
att det finns tillgång till ändamålsenlig och 
opartisk tvistlösning samt rätt till rättslig 
prövning, inbegripet lämplig 
kompensation, i händelse av omotiverad 
uppsägning.

Or. fr



AM\1204616SV.docx 55/91 PE650.691v01-00

SV

Ändringsförslag 191
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 – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera socialt skydd. 
Anställningsförhållanden som leder till 
otrygga arbetsvillkor bör förhindras, även 
för arbetstagare vid digitala plattformar, 
bland annat genom bekämpning av 
missbruk av atypiska anställningsformer. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning.

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor, hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, samt balans mellan 
rättigheter och skyldigheter. De bör minska 
och förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och falskt egenföretagande och 
främja en övergång till olika former av 
tillsvidareanställningar. Regler om 
anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för att 
snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör de 
garantera arbetstagarna tillräcklig trygghet 
och hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt säkerställa 
arbetstagarnas rättigheter och socialt 
skydd. Anställningsförhållanden som leder 
till otrygga arbetsvillkor bör förhindras, 
även för arbetstagare vid digitala 
plattformar. Här får inte förekomma 
något missbruk av atypiska 
anställningsformer. Man måste också 
säkerställa att det finns tillgång till 
ändamålsenlig och opartisk tvistlösning 
samt rätt till rättslig prövning, inbegripet 
lämplig kompensation, i händelse av 
omotiverad uppsägning.
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Or. en

Ändringsförslag 192
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja en övergång till olika 
former av tillsvidareanställningar. Regler 
om anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge såväl goda 
förutsättningar för rekrytering som den 
flexibilitet som arbetsgivare behöver för 
att snabbt kunna anpassa sig till ändrade 
ekonomiska förhållanden. Samtidigt bör 
de garantera arbetstagarna tillräcklig 
trygghet och hälsosamma, säkra och väl 
anpassade arbetsmiljöer samt skydda 
arbetstagarnas rättigheter och garantera 
socialt skydd. Anställningsförhållanden 
som leder till otrygga arbetsvillkor bör 
förhindras, även för arbetstagare vid 
digitala plattformar, bland annat genom 
bekämpning av missbruk av atypiska 
anställningsformer. Man måste också 
säkerställa att det finns tillgång till 
ändamålsenlig och opartisk tvistlösning 
samt rätt till rättslig prövning, inbegripet 
lämplig kompensation, i händelse av 
omotiverad uppsägning.

För att kunna dra nytta av en dynamisk och 
produktiv arbetskraft och nya 
arbetsmönster och affärsmodeller bör 
medlemsstaterna samarbeta med 
arbetsmarknadens parter när det gäller 
rättvisa, transparenta och förutsägbara 
arbetsvillkor med balans mellan rättigheter 
och skyldigheter. De bör minska och 
förebygga segmenteringen av 
arbetsmarknaden, bekämpa odeklarerat 
arbete och främja olika former av 
tillsvidareanställningar. Regler om 
anställningsskydd, arbetsrätt och 
institutioner bör ge goda förutsättningar för 
skapande av varaktiga arbetstillfällen av 
god kvalitet. Samtidigt bör de garantera 
arbetstagarna en hög nivå av trygghet och 
hälsosamma, säkra och väl anpassade 
arbetsmiljöer samt skydda arbetstagarnas 
rättigheter och garantera högsta möjliga 
sociala skydd. Anställningsförhållanden 
som leder till otrygga arbetsvillkor bör 
förhindras, även för arbetstagare vid 
digitala plattformar, bland annat genom 
bekämpning av missbruk av atypiska 
anställningsformer och genom särskilt 
skydd och särskilda anställningsvillkor. 
Man måste också säkerställa att det finns 
tillgång till ändamålsenlig och opartisk 
tvistlösning samt rätt till rättslig prövning, 
inbegripet lämplig kompensation, i 
händelse av omotiverad uppsägning.

Or. it
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Ändringsförslag 193
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning. Medlemsstaterna bör 
utnyttja det europeiska nätverket för 
offentliga arbetsförmedlingar och EU:s 
organ för att identifiera evidensbaserad 
bästa praxis och främja ömsesidigt 
lärande och ökad samordning av 
sysselsättningspolitiken.

Or. fr

Ändringsförslag 194
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden, jämte 
att förbättra sysselsättningen även inom 
missgynnade geografiska områden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Or. en

Motivering

Det måste också tas hänsyn till att sysselsättningsläget i många medlemsstater är oerhört 
olika inom olika geografiska områden.

Ändringsförslag 195
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
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sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar, också för den 
gränsöverskridande arbetsmarknaden, 
genom att erbjuda de arbetssökande 
individanpassat stöd inom rimlig tid, stödja 
efterfrågan på arbetsmarknaden och införa 
system för resultatmätning.

Or. en

Ändringsförslag 196
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden, 
särskilt digital och ekologisk omställning. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
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ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Or. fr

Ändringsförslag 197
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 – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden att hitta 
arbete med god kvalitet. Medlemsstaterna 
bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till ett skäligt inkomststöd för 
arbetslösa medan de söker arbete och 
baserat på deras rättigheter och 
skyldigheter. Medlemsstaterna bör 
eftersträva mer ändamålsenliga och 
effektivare offentliga arbetsförmedlingar 
genom att erbjuda de arbetssökande 
individanpassat stöd inom rimlig tid, stödja 
efterfrågan på arbetsmarknaden och införa 
system för resultatmätning.

Or. en
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Ändringsförslag 198
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid, stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden och införa system för 
resultatmätning.

Politiken bör ha som målsättning att 
förbättra och stödja deltagande, matchning 
och övergångar på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör på ett verkningsfullt 
sätt aktivera och ge möjligheter åt dem som 
kan delta på arbetsmarknaden. 
Medlemsstaterna bör göra den aktiva 
arbetsmarknadspolitiken mer 
ändamålsenlig genom en bättre inriktning 
på målgrupper och ökad uppsökande 
verksamhet så att fler omfattas av 
åtgärderna, och genom en närmare 
koppling till inkomststöd för arbetslösa 
medan de söker arbete och baserat på deras 
rättigheter och skyldigheter. 
Medlemsstaterna bör eftersträva mer 
ändamålsenliga och effektivare offentliga 
arbetsförmedlingar genom att erbjuda de 
arbetssökande individanpassat stöd inom 
rimlig tid och stödja efterfrågan på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 199
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 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör se till att de 
arbetslösa får tillräckliga 

Medlemsstaterna bör se till att de 
arbetslösa får tillräckliga 
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arbetslöshetsförmåner under en rimlig 
tidsperiod, i överensstämmelse med deras 
inbetalade avgifter och med nationella 
regler för stödberättigande. Sådana 
förmåner bör inte motverka en snabb 
återgång till sysselsättning och bör åtföljas 
av en aktiv arbetsmarknadspolitik.

arbetslöshetsförmåner under en rimlig 
tidsperiod, i överensstämmelse med deras 
inbetalade avgifter och med nationella 
regler för stödberättigande. Sådana 
förmåner bör säkerställa anständiga 
levnadsvillkor för arbetslösa. De bör inte 
motverka en snabb återgång till 
sysselsättning och bör åtföljas av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 200
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 – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör se till att de 
arbetslösa får tillräckliga 
arbetslöshetsförmåner under en rimlig 
tidsperiod, i överensstämmelse med deras 
inbetalade avgifter och med nationella 
regler för stödberättigande. Sådana 
förmåner bör inte motverka en snabb 
återgång till sysselsättning och bör 
åtföljas av en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Medlemsstaterna bör se till att de 
arbetslösa får tillräckliga 
arbetslöshetsförmåner under en tillräckligt 
lång tidsperiod, i överensstämmelse med 
sina inbetalade avgifter och med nationella 
regler för stödberättigande. Sådana 
förmåner bör åtföljas av en aktiv 
arbetsmarknadspolitik.

Or. en

Ändringsförslag 201
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör se till att de 
arbetslösa får tillräckliga 

Medlemsstaterna bör se till att de 
arbetslösa får anständiga 
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arbetslöshetsförmåner under en rimlig 
tidsperiod, i överensstämmelse med deras 
inbetalade avgifter och med nationella 
regler för stödberättigande. Sådana 
förmåner bör inte motverka en snabb 
återgång till sysselsättning och bör åtföljas 
av en aktiv arbetsmarknadspolitik.

arbetslöshetsförmåner under en rimlig 
tidsperiod, i överensstämmelse med sina 
inbetalade avgifter och med nationella 
regler för stödberättigande. Sådana 
förmåner bör inte motverka en snabb 
återgång till sysselsättning och bör åtföljas 
av en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Or. en

Ändringsförslag 202
Anne Sander

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. Hinder 
för rörlighet inom utbildning, i samband 
med tjänstepensioner och privata pensioner 
och när det gäller erkännande av 
kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

Arbetstagarnas rörlighet är en 
förutsättning för en välfungerande 
europeisk inre marknad. Medlemsstaterna 
bör därför stödja arbetskraftsrörlighet 
över hela Europa för att skapa nya 
jobbmöjligheter för arbetstagare och förse 
företagen med arbetskraft. Studenters 
rörlighet bör få rimligt stöd under 
utbildningen, bl.a. genom att man stärker 
det europeiska programmet för rörlighet 
Erasmus+, som gör att studenterna kan 
öka sina kunskaper och färdigheter. Även 
arbetstagarna bör uppmuntras i syfte att 
öka anställbarhet och färdigheter och 
utnyttja den europeiska arbetsmarknadens 
fulla potential, samtidigt som rättvisa 
villkor för alla som är verksamma över 
gränser bör säkerställas och det 
administrativa samarbetet mellan nationella 
myndigheter gällande arbetstagarnas 
rörlighet bör stärkas. Hinder för rörlighet 
inom utbildning, i samband med 
tjänstepensioner och privata pensioner och 
när det gäller erkännande av kvalifikationer 
bör avlägsnas, och erkännande av 
kvalifikationer bör underlättas. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
säkerställa att administrativa förfaranden 
inte blir ett onödigt hinder för arbetstagare 



PE650.691v01-00 64/91 AM\1204616SV.docx

SV

från andra medlemsstater som vill börja 
arbeta. Detta gäller även personer som 
arbetar i ett annat land än det de bor i. 
Medlemsstaterna bör också förebygga 
missbruk av befintliga regler samt 
motverka de underliggande orsakerna till 
kompetensflykten från vissa regioner, 
vilken är skadlig för dessa regioners 
utveckling och attraktivitet, bland annat 
genom lämpliga regionala 
utvecklingsåtgärder. Medlemsstaterna bör 
främja och använda relevanta EU-
verktyg, såsom 
arbetsförmedlingsnätverket Eures, och 
inrätta gränsöverskridande partnerskap 
för att hjälpa mobila arbetstagare i 
gränsregioner.

Or. fr

Ändringsförslag 203
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den 
europeiska arbetsmarknadens fulla 
potential, samtidigt som rättvisa villkor för 
alla som är verksamma över gränser bör 
säkerställas och det administrativa 
samarbetet mellan nationella myndigheter 
gällande arbetstagarnas rörlighet bör 
stärkas. Hinder för rörlighet inom 
utbildning, i samband med tjänstepensioner 
och privata pensioner och när det gäller 
erkännande av kvalifikationer bör 
avlägsnas, och erkännande av 
kvalifikationer bör underlättas. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
säkerställa att administrativa förfaranden 
inte blir ett onödigt hinder för arbetstagare 
från andra medlemsstater som vill börja 

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka färdigheterna 
och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. Hinder 
för rörlighet inom utbildning, i samband 
med tjänstepensioner och privata pensioner 
och när det gäller erkännande av 
kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. I sina 



AM\1204616SV.docx 65/91 PE650.691v01-00

SV

arbeta. Detta gäller även personer som 
arbetar i ett annat land än det de bor i. 
Medlemsstaterna bör också förebygga 
missbruk av befintliga regler samt 
motverka de underliggande orsakerna till 
kompetensflykten från vissa regioner, 
bland annat genom lämpliga regionala 
utvecklingsåtgärder.

spridningsbegränsande åtgärder mot 
viruset Covid-19, såsom 
gränsstängningar, måste medlemsstaterna 
ta hänsyn till mobila arbetstagare, bland 
dem också gränsarbetare, exempelvis i 
frågor som gäller hälsa och säkerhet, 
skatter och social trygghet, och göra det 
så enkelt som möjligt för dem och deras 
familjemedlemmar att ta sig över 
nationsgränser för att arbeta eller av 
andra nödvändiga skäl, såsom läkarbesök 
eller viktiga officiella åligganden i en 
annan medlemsstat, samtidigt som hänsyn 
tas till den epidemiologiska situationen. 
Detta gäller även personer som arbetar i ett 
annat land än det de bor i. Medlemsstaterna 
bör också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

Or. sk

Ändringsförslag 204
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 – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. 
Hinder för rörlighet inom utbildning, i 
samband med tjänstepensioner och privata 
pensioner och när det gäller erkännande av 

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättigheterna och rättvisa 
arbetsvillkor för alla som är verksamma 
över gränser bör säkerställas och det 
administrativa samarbetet mellan nationella 
myndigheter om mobila arbetstagare bör 
stärkas. Hinder för rörlighet inom 
utbildning, i samband med tjänstepensioner 
och privata pensioner och när det gäller 
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kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

erkännande av kvalifikationer bör 
avlägsnas, och erkännande av 
kvalifikationer bör underlättas. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
säkerställa att administrativa förfaranden 
inte blir ett onödigt hinder för arbetstagare 
från andra medlemsstater som vill börja 
arbeta. I sina konsekvensbegränsande 
åtgärder mot utbrottet av Covid-19, såsom 
gränsstängning, måste medlemsstaterna 
ta hänsyn till mobila arbetstagare, bland 
dem också gränsarbetare, exempelvis i 
frågor som gäller hälsa och säkerhet, 
skatter och social trygghet och 
samordning. Detta gäller även personer 
som arbetar i ett annat land än det de bor i. 
Medlemsstaterna bör också förebygga 
missbruk av befintliga regler samt 
motverka de underliggande orsakerna till 
kompetensflykten från vissa regioner, 
bland annat genom lämpliga regionala 
utvecklingsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 205
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
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. Hinder 
för rörlighet inom utbildning, i samband 
med tjänstepensioner och privata pensioner 
och när det gäller erkännande av 

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas, 
möjligheten att överföra rättigheter och 
sociala förmåner bör ökas och det 
administrativa samarbetet mellan nationella 
myndigheter gällande arbetstagarnas 
rörlighet bör stärkas. Hinder för rörlighet 
inom utbildning, i samband med 
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kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

tjänstepensioner och privata pensioner och 
när det gäller erkännande av kvalifikationer 
bör avlägsnas, och erkännande av 
kvalifikationer bör underlättas. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
säkerställa att administrativa förfaranden 
inte blir ett onödigt hinder för arbetstagare 
från andra medlemsstater som vill börja 
arbeta. Detta gäller även personer som 
arbetar i ett annat land än det de bor i. 
Medlemsstaterna bör fullt ut stödja 
digitaliseringen av offentliga tjänster för 
att underlätta rättvis rörlighet för 
arbetstagarna, särskilt när det gäller 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 206
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. Hinder 
för rörlighet inom utbildning, i samband 
med tjänstepensioner och privata pensioner 
och när det gäller erkännande av 
kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
som grundläggande rättighet och fritt val 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. Hinder 
för rörlighet inom utbildning, i samband 
med tjänstepensioner och privata pensioner 
och när det gäller erkännande av 
kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
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åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 
regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 207
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter gällande 
arbetstagarnas rörlighet bör stärkas. 
Hinder för rörlighet inom utbildning, i 
samband med tjänstepensioner och privata 
pensioner och när det gäller erkännande av 
kvalifikationer bör avlägsnas, och 
erkännande av kvalifikationer bör 
underlättas. Medlemsstaterna bör vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
administrativa förfaranden inte blir ett 
onödigt hinder för arbetstagare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 

Studenters och arbetstagares rörlighet bör 
få rimligt stöd i syfte att öka anställbarhet 
och färdigheter och utnyttja den europeiska 
arbetsmarknadens fulla potential, samtidigt 
som rättvisa villkor för alla som är 
verksamma över gränser bör säkerställas 
och det administrativa samarbetet mellan 
nationella myndigheter om mobila 
arbetstagare bör stärkas. Hinder för 
rörlighet inom utbildning, i samband med 
tjänstepensioner och privata pensioner och 
när det gäller erkännande av kvalifikationer 
bör avlägsnas, och erkännande av 
kvalifikationer bör underlättas. 
Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att 
säkerställa att administrativa förfaranden 
inte blir ett onödigt hinder för arbetstagare 
och gränsarbetare från andra 
medlemsstater som vill börja arbeta. Detta 
gäller även personer som arbetar i ett annat 
land än det de bor i. Medlemsstaterna bör 
också förebygga missbruk av befintliga 
regler samt motverka de underliggande 
orsakerna till kompetensflykten från vissa 



AM\1204616SV.docx 69/91 PE650.691v01-00

SV

regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

regioner, bland annat genom lämpliga 
regionala utvecklingsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 208
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att klara av stora chocker bör 
medlemsstaterna ta fram gemensamma 
långsiktiga instrument som ska syfta till 
att bevara arbetstillfällen och kompetens 
och minska trycket på de nationella 
offentliga finanserna, bl.a. genom att 
inrätta ett permanent europeiskt system 
för arbetslöshetsåterförsäkring.

Or. fr

Ändringsförslag 209
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 – riktlinje 7 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt i befintlig nationell 
praxis och för att få till stånd en mer 
ändamålsenlig social dialog och bättre 
socioekonomiska resultat bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt deltar i utformningen och 
genomförandet av reformer och politik på 
områdena sysselsättning, sociala frågor 

Med utgångspunkt i befintlig nationell 
praxis och för att få till stånd en mer 
ändamålsenlig social dialog och bättre 
socioekonomiska resultat bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt deltar i utformningen och 
genomförandet av reformer och politik på 
områdena sysselsättning, sociala frågor 
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och, när så är lämpligt, ekonomi, inklusive 
genom stöd för ökad kapacitet hos 
arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
bör främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och kollektiva 
förhandlingar. Arbetsmarknadens parter 
bör uppmuntras att förhandla och sluta 
kollektivavtal i frågor som är relevanta för 
dem, samtidigt som deras oberoende och 
rätt till kollektiva åtgärder respekteras fullt 
ut.

och, när så är lämpligt, ekonomi, inklusive 
genom stöd för ökad kapacitet hos 
arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
bör förstärka och främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och kollektiva 
förhandlingar, och vidta åtgärder för 
ökande av kollektiva förhandlingars 
täckningsgrad, också med tanke på 
atypiskt arbete. Arbetsmarknadens parter 
bör uppmuntras att förhandla och sluta 
kollektivavtal i frågor som är relevanta för 
dem, samtidigt som deras oberoende och 
rätt till kollektiva åtgärder respekteras fullt 
ut.

Or. en

Ändringsförslag 210
Johan Danielsson, Heléne Fritzon

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt i befintlig nationell 
praxis och för att få till stånd en mer 
ändamålsenlig social dialog och bättre 
socioekonomiska resultat bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt deltar i utformningen och 
genomförandet av reformer och politik på 
områdena sysselsättning, sociala frågor 
och, när så är lämpligt, ekonomi, inklusive 
genom stöd för ökad kapacitet hos 
arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
bör främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och kollektiva 
förhandlingar. Arbetsmarknadens parter 
bör uppmuntras att förhandla och sluta 
kollektivavtal i frågor som är relevanta för 
dem, samtidigt som deras oberoende och 
rätt till kollektiva åtgärder respekteras fullt 
ut.

Med utgångspunkt i befintlig nationell 
praxis och för att få till stånd en mer 
ändamålsenlig social dialog och bättre 
socioekonomiska resultat bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt deltar i utformningen och 
genomförandet av reformer och politik på 
områdena sysselsättning, sociala frågor 
och, när så är lämpligt, ekonomi, inklusive 
genom stöd för ökad kapacitet hos 
arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
bör vidta åtgärder för att förstärka och 
främja dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter och kollektiva förhandlingar. 
Arbetsmarknadens parter bör uppmuntras 
att förhandla och sluta kollektivavtal i 
frågor som är relevanta för dem, samtidigt 
som deras oberoende och rätt till kollektiva 
åtgärder respekteras fullt ut.
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Or. en

Ändringsförslag 211
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med utgångspunkt i befintlig nationell 
praxis och för att få till stånd en mer 
ändamålsenlig social dialog och bättre 
socioekonomiska resultat bör 
medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt deltar i utformningen och 
genomförandet av reformer och politik på 
områdena sysselsättning, sociala frågor 
och, när så är lämpligt, ekonomi, inklusive 
genom stöd för ökad kapacitet hos 
arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
bör främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och kollektiva 
förhandlingar. Arbetsmarknadens parter 
bör uppmuntras att förhandla och sluta 
kollektivavtal i frågor som är relevanta för 
dem, samtidigt som deras oberoende och 
rätt till kollektiva åtgärder respekteras fullt 
ut.

Med utgångspunkt i befintlig nationell 
praxis och för att främja och få till stånd 
en mer ändamålsenlig och starkare social 
dialog och bättre socioekonomiska resultat 
bör medlemsstaterna säkerställa att 
arbetsmarknadens parter i rätt tid och på ett 
meningsfullt sätt deltar i utformningen och 
genomförandet av reformer och politik på 
områdena sysselsättning, sociala frågor 
och, när så är lämpligt, ekonomi, inklusive 
genom stöd för ökad kapacitet hos 
arbetsmarknadens parter. Medlemsstaterna 
bör främja dialogen mellan 
arbetsmarknadens parter och kollektiva 
förhandlingar. Arbetsmarknadens parter 
bör uppmuntras att förhandla och sluta 
kollektivavtal i frågor som är relevanta för 
dem, samtidigt som deras oberoende och 
rätt till kollektiva åtgärder respekteras fullt 
ut.

Or. fr

Ändringsförslag 212
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När så är lämpligt och med utgångspunkt i 
befintlig nationell praxis bör 
medlemsstaterna ta hänsyn till den 

När så är lämpligt och med utgångspunkt i 
befintlig nationell praxis bör 
medlemsstaterna ta hänsyn till den 
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erfarenhet av sysselsättningsfrågor och 
sociala frågor som finns i relevanta 
organisationer i det civila samhället.

erfarenhet av sysselsättningsfrågor och 
sociala frågor som finns i relevanta 
organisationer i det civila samhället, också 
hos företrädare för grupper som inte 
obehindrat kan få arbete av hög kvalitet.

Or. pl

Ändringsförslag 213
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 – riktlinje 7 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Efter att Covid-19 brutit ut är det 
livsviktigt med en hälsosam och säker 
arbetsmiljö för att både smittorisken och 
risken för att detta virus och andra 
sjukdomar sprider sig ska kunna 
bekämpas. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att arbetsgivarna axlar sitt 
ansvar för arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet och ger sina arbetstagare och 
deras ombud tillräckligt med information, 
samt utför riskbedömningar och vidtar 
förebyggande åtgärder. För att få 
arbetsmarknaderna att fungera bättre bör 
medlemsstaterna satsa på en säker 
arbetsmiljö och säkerställa att det vidtas 
tillräckliga åtgärder och föranstaltningar 
för arbetsinspektionerna eller de fackliga 
skyddsombuden.

Or. en

Ändringsförslag 214
Dragoș Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Samira Rafaela
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör i samarbete ordna 
med sociala trygghetssystem för 
gränsarbetare och för egenföretagare som 
inte bor och arbetar i samma medlemsstat. 
När sociala trygghetssystem moderniseras 
bör man följa principerna för den 
europeiska arbetsmarknaden där det 
föreskrivs att socialskyddet ska vara 
hållbart, allmänomfattande och 
gränsöverskridande. Detta torde 
garantera att de sociala trygghetssystemen 
erbjuder skydd och är effektiva, åtgärdar 
luckorna i skyddet och garanterar 
gränsarbetarnas produktivitet.

Or. en

Ändringsförslag 215
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En välfungerande inre marknad är en 
förutsättning för en tryggad försörjning 
av basvaror. Kommissionen och 
medlemsstaterna måste på ett samordnat 
sätt återupprätta den fria rörligheten och 
säkerställa ett smidigt flöde av varor 
mellan medlemsstaterna för att undvika 
störningar i försörjningskedjan.

Or. es

Ändringsförslag 216
Ádám Kósa, Andrea Bocskor
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 7 – stycke 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör åtgärda Covid-19-
krisens arbetsmarknadskonsekvenser 
genom stöd dels till arbetstagare som 
tillfälligtvis är ”tekniskt arbetslösa”, 
eftersom deras arbetsgivare nödgats 
upphöra med sina tjänster, dels till 
egenföretagare och små företag så de kan 
ha kvar sina anställda och fortsätta med 
sin verksamhet.

Or. en

Motivering

Covid-19-krisens arbetsmarknadskonsekvenser har redan varit svåra och kommet att 
utvecklas vidare i takt med att pandemin fortsätter och de förebyggande åtgärder som 
vidtagits mot den förblir i kraft. Det är oerhört viktigt med riktade åtgärder för att enskilda 
personer ska tryggas en stabil inkomst, för att små företag ska kunna fortsätta erbjuda 
arbetstillfällen och för att egenföretagare ska få stöd så de kan fortsätta med sin verksamhet 
eller rentav ha kvar sitt livsuppehälle. Sådana åtgärder krävs ovillkorligen dels för att vi ska 
slippa exempellösa arbetslöshetstoppar, utbredda förluster av arbetstillfällen och massiva 
företagsnedläggelser, dels för att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen går lättare 
när en gång pandemin börjat avta.

Ändringsförslag 217
Guido Reil

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt 
beaktande av de regionala och 
territoriella dimensionerna. De bör se till 
att alla behandlas lika när det gäller 

Medlemsstaterna bör bekämpa alla former 
av diskriminering på arbetsmarknaden och 
aktivt stödja lika möjligheter.



AM\1204616SV.docx 75/91 PE650.691v01-00

SV

anställning, socialt skydd, hälso- och 
sjukvård och långvarig vård- och omsorg, 
utbildning och tillgång till varor och 
tjänster, oberoende av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. de

Ändringsförslag 218
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 – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Medlemsstaterna bör främja sociala 
rättigheter och inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör säkerställa lika lön 
och lika rättigheter för likvärdigt arbete 
på samma plats och att alla behandlas lika 
när det gäller socialt skydd, hälso- och 
sjukvård och långvarig vård- och omsorg, 
bostad, utbildning och tillgång till varor 
och tjänster, oberoende av kön, ras, etniskt 
ursprung, nationalitet, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Or. en

Ändringsförslag 219
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Mot bakgrund av de nytillkomna 
långvariga utmaningarna för samhälle 
och ekonomi till följd av epidemin med 
Covid-19 bör medlemsstaterna främja 
inkluderande arbetsmarknader som är 
öppna för alla, genom att införa 
ändamålsenliga åtgärder för att bekämpa 
alla former av diskriminering och främja 
lika möjligheter för underrepresenterade 
grupper på arbetsmarknaden, med 
tillbörligt beaktande av de regionala och 
territoriella dimensionerna. De bör se till 
att alla behandlas lika när det gäller 
anställning, socialt skydd, hälso- och 
sjukvård och långvarig vård- och omsorg, 
utbildning och tillgång till varor och 
tjänster, oberoende av kön, ras, etniskt 
ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell 
läggning.

Or. pl

Ändringsförslag 220
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
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socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, 
förväntade framtida hälsoproblem, ålder 
eller sexuell läggning.

Or. sk

Ändringsförslag 221
José Manuel Fernandes

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Medlemsstaterna bör främja 
konkurrenskraft, öppenhet och 
inkludering på arbetsmarknaderna, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Or. pt

Ändringsförslag 222
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla, 
genom att införa ändamålsenliga åtgärder 
för att bekämpa alla former av 
diskriminering och främja lika möjligheter 
för underrepresenterade grupper på 
arbetsmarknaden, med tillbörligt 
beaktande av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Medlemsstaterna bör främja inkluderande 
arbetsmarknader som är öppna för alla 
lagligen bosatta, genom att införa 
ändamålsenliga åtgärder för att bekämpa 
alla former av diskriminering och främja 
lika möjligheter, med tillbörligt beaktande 
av de regionala och territoriella 
dimensionerna. De bör se till att alla 
behandlas lika när det gäller anställning, 
socialt skydd, hälso- och sjukvård och 
långvarig vård- och omsorg, utbildning och 
tillgång till varor och tjänster, oberoende 
av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 
eller sexuell läggning.

Or. en

Ändringsförslag 223
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör modernisera de 
sociala trygghetssystemen för att ge ett 
tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och 
hållbart socialt skydd under alla skeden av 
den enskilda människans liv och därmed 
verka för social inkludering och social 
rörlighet uppåt, stimulera till deltagande på 
arbetsmarknaden och ta itu med 
ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen bör leda till bättre 

Medlemsstaterna bör förbättra de sociala 
trygghetssystemen för att ge ett tillräckligt, 
ändamålsenligt och effektivt socialt skydd 
under alla skeden av den enskilda 
människans liv och därmed verka för social 
inkludering och social rörlighet uppåt, 
stimulera till deltagande på 
arbetsmarknaden och ta itu med 
ojämlikheter, bland annat genom att 
förbättra utformningen av skatte- och 
förmånssystemen i progressiv riktning till 
förmån för de fattigaste och mest utsatta. 
Om övergripande strategier kompletteras 
med selektiva strategier förbättras de 
sociala trygghetssystemens 
ändamålsenlighet. En förbättring av de 
sociala trygghetssystemen bör leda till 
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tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

bättre tillgänglighet, kvalitet och 
tillräcklighet.

Or. it

Ändringsförslag 224
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 – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör modernisera de 
sociala trygghetssystemen för att ge ett 
tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och 
hållbart socialt skydd under alla skeden av 
den enskilda människans liv och därmed 
verka för social inkludering och social 
rörlighet uppåt, stimulera till deltagande 
på arbetsmarknaden och ta itu med 
ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen bör leda till bättre 
tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

Medlemsstaterna bör säkerställa 
tillräckliga investeringar i de sociala 
trygghetssystemen för att ge ett tillräckligt, 
ändamålsenligt, effektivt och hållbart 
socialt skydd under alla skeden av den 
enskilda människans liv, bekämpa 
fattigdom och därmed verka för social 
inkludering och social konvergens uppåt, 
stödja deltagande på arbetsmarknaden och 
ta itu med ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
förbättring av de sociala 
trygghetssystemen bör leda till bättre 
tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 225
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
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör modernisera de 
sociala trygghetssystemen för att ge ett 
tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och 
hållbart socialt skydd under alla skeden av 
den enskilda människans liv och därmed 
verka för social inkludering och social 
rörlighet uppåt, stimulera till deltagande på 
arbetsmarknaden och ta itu med 
ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen bör leda till bättre 
tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

Medlemsstaterna bör modernisera de 
sociala trygghetssystemen för att ge ett 
tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och 
hållbart socialt skydd för alla under alla 
skeden av den enskilda människans liv och 
därmed verka för social inkludering och 
social rörlighet uppåt, stimulera till 
deltagande på arbetsmarknaden och ta itu 
med ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
modernisering av de sociala 
trygghetssystemen bör leda till bättre 
tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

Or. fr

Ändringsförslag 226
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör modernisera de 
sociala trygghetssystemen för att ge ett 
tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och 
hållbart socialt skydd under alla skeden av 
den enskilda människans liv och därmed 
verka för social inkludering och social 
rörlighet uppåt, stimulera till deltagande på 
arbetsmarknaden och ta itu med 
ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
modernisering av de sociala 

Medlemsstaterna bör modernisera de 
sociala trygghetssystemen för att ge ett 
tillräckligt, ändamålsenligt, effektivt och 
hållbart socialt skydd under alla skeden av 
den enskilda människans liv och därmed 
verka för social inkludering och social 
rörlighet uppåt, stödja deltagande på 
arbetsmarknaden och ta itu med 
ojämlikheter, bland annat genom 
utformningen av skatte- och 
förmånssystemen. Om övergripande 
strategier kompletteras med selektiva 
strategier förbättras de sociala 
trygghetssystemens ändamålsenlighet. En 
modernisering av de sociala 
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trygghetssystemen bör leda till bättre 
tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

trygghetssystemen bör leda till bättre 
tillgänglighet, kvalitet, tillräcklighet och 
hållbarhet.

Or. pl

Ändringsförslag 227
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör utveckla och 
integrera de tre delarna av strategin för 
aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, 
inkluderande arbetsmarknader och tillgång 
till stödtjänster av god kvalitet som 
uppfyller individuella behov. De sociala 
trygghetssystemen bör garantera 
tillräckliga minimiinkomstförmåner för 
alla som saknar tillräckliga resurser, och 
främja social inkludering genom att 
uppmuntra människor att delta aktivt på 
arbetsmarknaden och i samhället, bland 
annat genom riktade sociala tjänster.

Medlemsstaterna bör utveckla och 
integrera de tre delarna av strategin för 
aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, 
inkluderande arbetsmarknader och tillgång 
till stödtjänster av god kvalitet som 
uppfyller individuella behov. De sociala 
trygghetssystemen bör garantera 
anständiga minimiinkomstförmåner för 
alla som saknar tillräckliga resurser, och 
främja social inkludering genom att 
uppmuntra människor att delta aktivt på 
arbetsmarknaden och i samhället, bland 
annat genom riktade sociala tjänster.

Or. sk

Ändringsförslag 228
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör utveckla och 
integrera de tre delarna av strategin för 
aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, 
inkluderande arbetsmarknader och tillgång 
till stödtjänster av god kvalitet som 
uppfyller individuella behov. De sociala 
trygghetssystemen bör garantera 

Medlemsstaterna bör utveckla och 
integrera de tre delarna av strategin för 
aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, 
inkluderande arbetsmarknader och tillgång 
till stödtjänster av god kvalitet som 
uppfyller individuella behov. De sociala 
trygghetssystemen bör garantera 
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tillräckliga minimiinkomstförmåner för alla 
som saknar tillräckliga resurser, och främja 
social inkludering genom att uppmuntra 
människor att delta aktivt på 
arbetsmarknaden och i samhället, bland 
annat genom riktade sociala tjänster.

tillräckliga minimiinkomstförmåner för alla 
som saknar tillräckliga resurser, och främja 
social inkludering genom att stödja 
människor att delta aktivt på 
arbetsmarknaden och i samhället, bland 
annat genom riktade sociala tjänster.

Or. pl

Ändringsförslag 229
Ádám Kósa, Andrea Bocskor

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör utveckla och 
integrera de tre delarna av strategin för 
aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, 
inkluderande arbetsmarknader och tillgång 
till stödtjänster av god kvalitet som 
uppfyller individuella behov. De sociala 
trygghetssystemen bör garantera 
tillräckliga minimiinkomstförmåner för alla 
som saknar tillräckliga resurser, och främja 
social inkludering genom att uppmuntra 
människor att delta aktivt på 
arbetsmarknaden och i samhället, bland 
annat genom riktade sociala tjänster.

Medlemsstaterna bör utveckla och 
integrera de tre delarna av strategin för 
aktiv inkludering: tillräckligt inkomststöd, 
inkluderande arbetsmarknader och tillgång 
till tjänster av god kvalitet som uppfyller 
enskilda behov. De sociala 
trygghetssystemen bör garantera 
tillräckliga minimiinkomstförmåner för alla 
som saknar tillräckliga resurser, och främja 
social inkludering genom att uppmuntra 
människor att delta aktivt på 
arbetsmarknaden och i samhället, bland 
annat genom riktade sociala tjänster.

Or. en

Motivering

De nuvarande ”tre delarna av strategin för aktiv inkludering” innefattar redan ”tjänster av 
god kvalitet”, och därför föreslår vi att den beskrivande förleden ”stöd-” framför ordet 
”tjänster” tas bort.

Ändringsförslag 230
Marie-Pierre Vedrenne, Dragoș Pîslaru, Sylvie Brunet, Véronique Trillet-Lenoir, 
Irena Joveva, Ilana Cicurel, Jordi Cañas, Cristian Ghinea, Stéphane Bijoux, 
Samira Rafaela, Yana Toom
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Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. Medlemsstaterna bör även 
vidta åtgärder för en rättvis omställning 
när det gäller förbättrad energieffektivitet 
i det befintliga bostadsbeståndet och för 
att på lämpligt sätt angripa problemet med 
energifattigdom inom ramen för den 
gröna given. I relation till dessa tjänster 
bör hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet med utgångspunkt från 
bostad först-principen.

Or. fr

Ändringsförslag 231
Guido Reil

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
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fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Krisen med Covid-19 fick 
som ekonomisk konsekvens bland annat 
att hemlösheten i de enskilda 
medlemsstaterna ökade. Motåtgärderna 
och utegångsförbuden ledde dessutom till 
att våldet i hemmet avsevärt ökade. Med 
hjälp av målinriktade åtgärder bör 
medlemsstaterna motverka denna 
utveckling.

Or. de

Ändringsförslag 232
Evelyn Regner

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, varvid 
tyngdpunkten särskilt bör förläggas till 
fattigdom bland förvärvsarbetande och till 
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alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

barn, äldre människor, ensamstående 
föräldrar och särskilt ensamstående 
mammor, etniska minoriteter, migranter, 
personer med funktionsnedsättning, samt 
till hemlösheten. Medlemsstaterna bör 
säkerställa att alla, även barn, har tillgång 
till grundläggande tjänster. För behövande 
och utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

Or. en

Ändringsförslag 233
Jarosław Duda, Krzysztof Hetman

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
inkluderandeförskoleverksamhet och 
barnomsorg, fritidsverksamhet, utbildning, 
bostäder, hälso- och sjukvård och långvarig 
vård och omsorg är nödvändig för att 
garantera lika möjligheter. Man bör ägna 
särskild uppmärksamhet åt att bekämpa 
fattigdom och social utestängning, med 
inriktning bland annat på personer med 
funktionsnedsättning, fattigdom bland 
förvärvsarbetande och barn. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att alla, 
även barn, har tillgång till grundläggande 
tjänster. För behövande och utsatta 
människor bör medlemsstaterna säkerställa 
tillgång till lämpligt subventionerat boende 
eller annat bostadsstöd. I relation till dessa 
tjänster bör hänsyn tas till de specifika 
behoven hos personer med 
funktionsnedsättning och till tillgänglighet. 
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tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

Särskilda åtgärder bör vidtas mot 
hemlöshet.

Or. pl

Ändringsförslag 234
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och 
full tillgång säkerställas till tjänster och 
till den omgivande miljön. Särskilda 
åtgärder bör vidtas mot hemlöshet.

Or. sk

Ändringsförslag 235
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, 
Dragoș Pîslaru, Ilana Cicurel, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt att bekämpa fattigdom 
och social utestängning, inklusive 
fattigdom bland förvärvsarbetande och 
barn. Medlemsstaterna bör säkerställa att 
alla, även barn, har tillgång till 
grundläggande tjänster. För behövande och 
utsatta människor bör medlemsstaterna 
säkerställa tillgång till lämpligt 
subventionerat boende eller annat 
bostadsstöd. I relation till dessa tjänster bör 
hänsyn tas till de specifika behoven hos 
personer med funktionsnedsättning och till 
tillgänglighet. Särskilda åtgärder bör vidtas 
mot hemlöshet.

Tillgång till ekonomiskt överkomliga och 
tillgängliga tjänster av god kvalitet såsom 
förskoleverksamhet och barnomsorg, 
fritidsverksamhet, utbildning, bostäder, 
hälso- och sjukvård och långvarig vård och 
omsorg är nödvändig för att garantera lika 
möjligheter. Man bör stärka kampen mot 
fattigdom, materiell misär och social 
utestängning, inklusive fattigdom bland 
förvärvsarbetande och barn. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att alla, 
även barn, har tillgång till grundläggande 
tjänster. För behövande och utsatta 
människor bör medlemsstaterna säkerställa 
tillgång till lämpligt subventionerat boende 
eller annat bostadsstöd. I relation till dessa 
tjänster bör hänsyn tas till de specifika 
behoven hos personer med 
funktionsnedsättning och till tillgänglighet. 
Särskilda åtgärder bör vidtas mot 
hemlöshet.

Or. fr

Ändringsförslag 236
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa tillgången 
till överkomlig förebyggande vård, 
medicinsk behandling och långvarig vård 
och omsorg av god kvalitet i rätt tid och på 
ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Medlemsstaterna bör säkerställa tillgången 
till överkomlig förebyggande vård, 
medicinsk behandling och långvarig vård 
och omsorg av god kvalitet i rätt tid och på 
ett sätt som är långsiktigt hållbart för 
hälso- och sjukvårdssystemet, utan att 
mer ansvar flyttas över på den enskilde.

Or. sk
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Ändringsförslag 237
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa tillgången 
till överkomlig förebyggande vård, 
medicinsk behandling och långvarig vård 
och omsorg av god kvalitet i rätt tid och på 
ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Medlemsstaterna bör säkerställa allmän 
tillgång till överkomlig förebyggande vård, 
medicinsk behandling och långvarig vård 
och omsorg av god kvalitet i rätt tid.

Or. it

Ändringsförslag 238
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 – riktlinje 8 – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör säkerställa tillgången 
till överkomlig förebyggande vård, 
medicinsk behandling och långvarig vård 
och omsorg av god kvalitet i rätt tid och på 
ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Medlemsstaterna bör investera mera i och 
säkerställa tillgången till offentlig 
förebyggande vård, medicinsk behandling 
och långvarig vård och omsorg av hög 
kvalitet i rätt tid och på ett sätt som är 
långsiktigt hållbart.

Or. en

Ändringsförslag 239
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 5a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör skydda de äldres 
hälsa, garantera sjukhusvård och 
behandling och undvika all 
åldersdiskriminering.

Or. es

Ändringsförslag 240
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på ökad livslängd och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkra tillräckliga och 
hållbara pensionssystem för arbetstagare 
och egenföretagare, med lika möjligheter 
för kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter, inklusive genom 
kompletterande pensionssystem för att 
säkerställa en tillräcklig inkomst. 
Pensionsreformer bör stödjas genom 
åtgärder för att förlänga yrkeslivet, som 
till exempel att höja den faktiska 
pensionsåldern, och ingå i strategier för 
aktivt åldrande. Medlemsstaterna bör 
inleda en konstruktiv dialog med 
arbetsmarknadens parter och andra 
relevanta aktörer och möjliggöra en 
lämplig infasning av reformerna.

Med tanke på ökad livslängd och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkra tillräckliga 
pensionssystem för arbetstagare och 
egenföretagare, med lika möjligheter för 
kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter, inklusive genom 
kompletterande pensionssystem för att 
säkerställa en tillräcklig inkomst som ger 
fullt skydd mot fattigdom. 
Pensionsreformer bör vara inriktade på att 
säkerställa största möjliga rättvisa och 
ingå i strategier för aktivt åldrande. 
Reformerna bör ge arbetstagarna 
möjlighet att välja vid vilken ålder och 
efter hur många tjänsteår de ska gå i 
pension och uppmuntra 
generationsväxling genom att ge 
arbetstagare som närmar sig pensionen 
incitament att gå ner i arbetstid så att 
yngre kan anställas. På så sätt främjar 
man både ungas sysselsättning och bistår 
arbetstagare som vill gå i pension och 
säkerställer en överföring av kunskap och 
erfarenhet mellan generationerna. 
Medlemsstaterna bör inleda en konstruktiv 
dialog med arbetsmarknadens parter och 
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andra relevanta aktörer och möjliggöra en 
lämplig infasning av reformerna.

Or. it

Ändringsförslag 241
Miriam Lexmann

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 8 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på ökad livslängd och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkra tillräckliga och 
hållbara pensionssystem för arbetstagare 
och egenföretagare, med lika möjligheter 
för kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter, inklusive genom 
kompletterande pensionssystem för att 
säkerställa en tillräcklig inkomst. 
Pensionsreformer bör stödjas genom 
åtgärder för att förlänga yrkeslivet, som till 
exempel att höja den faktiska 
pensionsåldern, och ingå i strategier för 
aktivt åldrande. Medlemsstaterna bör 
inleda en konstruktiv dialog med 
arbetsmarknadens parter och andra 
relevanta aktörer och möjliggöra en 
lämplig infasning av reformerna.

Med tanke på ökad livslängd och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkra tillräckliga och 
hållbara pensionssystem för arbetstagare 
och egenföretagare, med lika möjligheter 
för kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter, inklusive genom 
kompletterande pensionssystem för att 
säkerställa en anständig inkomst. 
Pensionsreformer bör stödjas genom 
åtgärder för att förlänga yrkeslivet, som till 
exempel att höja den faktiska 
pensionsåldern, och ingå i strategier för 
aktivt åldrande, med respekt för äldres 
beslut att förbli ekonomiskt aktiva längre 
eller att dra sig tillbaka från arbetslivet. 
Medlemsstaterna bör inleda en konstruktiv 
dialog med arbetsmarknadens parter och 
andra relevanta aktörer och möjliggöra en 
lämplig infasning av reformerna.

Or. sk

Ändringsförslag 242
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 – riktlinje 8 – stycke 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med tanke på ökad livslängd och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkra tillräckliga och 
hållbara pensionssystem för arbetstagare 
och egenföretagare, med lika möjligheter 
för kvinnor och män att förvärva 
pensionsrättigheter, inklusive genom 
kompletterande pensionssystem för att 
säkerställa en tillräcklig inkomst. 
Pensionsreformer bör stödjas genom 
åtgärder för att förlänga yrkeslivet, som till 
exempel att höja den faktiska 
pensionsåldern, och ingå i strategier för 
aktivt åldrande. Medlemsstaterna bör 
inleda en konstruktiv dialog med 
arbetsmarknadens parter och andra 
relevanta aktörer och möjliggöra en 
lämplig infasning av reformerna.

Med tanke på ökad livslängd och 
demografiska förändringar bör 
medlemsstaterna säkra tillräckliga och 
hållbara pensionssystem för arbetstagare 
och egenföretagare, med lika möjligheter 
för kvinnor och män att inom de offentliga 
pensionssystemen eller systemen för 
tjänstepensioner förvärva 
pensionsrättigheter för att säkerställa en 
skälig pensionsinkomst ovanför 
fattigdomsgränsen. Pensionsreformer bör 
stödjas genom åtgärder för att säkerställa 
ett yrkesliv vid god hälsa och täppa till 
klyftan mellan den faktiska och den 
lagstadgade pensionsåldern, och åtföljas 
av strategier för aktivt åldrande. 
Medlemsstaterna bör inleda en konstruktiv 
dialog med arbetsmarknadens parter och 
andra relevanta aktörer och möjliggöra en 
lämplig infasning av reformerna.

Or. en


