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BILAGA 
 

OMRÖSTNINGSRESULTAT 

Förkortningar och symboler 

+ antogs 

- förkastades 

↓ bortföll 

T drogs tillbaka 

ONU (..., ..., ...) omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda 

röster) 

EO (..., ..., ...) elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster) 

delad delad omröstning 

särsk. särskild omröstning 

ÄF ändringsförslag 

komp. kompromissändringsförslag 

m. d. motsvarande del 

S ändringsförslag om strykning 

= identiska ändringsförslag 

res. resolutionsförslag 

gem. res. gemensamt förslag till resolution 

sluten sluten omröstning 
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1. Sammanhållningspolitiken och forsknings- och innovationsstrategier för 

smart specialisering (RIS3) 

Betänkande: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 570, 54, 15 

 

 

2. Europeiskt territoriellt samarbete – bästa praxis och innovativa åtgärder 

Betänkande: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 523, 76, 38 

 

 

3. Undersökning av utsläppsmätningar i bilindustrin 

Interimsbetänkande: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning ONU + 618, 26, 7 

 

 

4. Begäran om upphävande av István Ujhelyis immunitet 

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  
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5. Begäran om fastställelse av Rosario Crocettas immunitet och privilegier 

Betänkande: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

6. Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immmunitet 

Betänkande: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

endast en omröstning  +  

 

 

7. Avtal mellan EU och Kina i samband med Kroatiens anslutning till EU *** 

Rekommendation: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Avtal mellan EU och Uruguay i samband med Kroatiens anslutning till EU 

Rekommendation: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: godkännande ONU + 587, 38, 37 
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9. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Lazaros Stavrou Lazarou 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: nominering av 

Lazaros Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Nominering av en ledamot av Europeiska revisionsrätten – João Figueiredo 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: nomineringen av 

João Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Leo Brincat 

Betänkande: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: nomineringen av Leo 

Brincat 

 - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater (delegerade 

befogenheter och  

genomförandebefogenheter) ***II 

Andrabehandlingsrekommendation: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

godkännande utan omröstning 
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13. Statistik om naturgas- och elpriser ***I 

Betänkande: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

texten i sin helhet – 

block 1 

7 utskottet EO + 403, 116, 78 

block 2 1-6 utskottet  ↓  

artikel 2, punkt 1, efter 

punkt 3 

8 Verts/ALE  -  

artikel 2, efter punkt 1 10 Verts/ALE  -  

bilaga II 9 Verts/ALE  -  

omröstning: kommissionens förslag  +  

omröstning: lagstiftningsresolution ONU + 375, 161, 60 

 

 

 

14. En ny marknadsmodell för energimarknaderna 

Betänkande: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 4  originaltexten särsk. +  

punkt 6  originaltexten särsk. +  

efter punkt 22 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 274, 384, 42 

punkt 23  originaltexten särsk. +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 30  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 31  originaltexten särsk. +  

punkt 44  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 49 2 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 185, 495, 22 

 originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 519, 163, 16 

3 +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/AN + 360, 297, 47 

punkt 53  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 57  originaltexten särsk. +  

punkt 58  originaltexten ONU + 541, 143, 7 

punkt 60  originaltexten särsk. +  

punkt 66  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten särsk. +  

punkt 70  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 71  originaltexten särsk. +  

punkt 72  originaltexten särsk. +  

punkt 73  originaltexten särsk. +  

skäl G  originaltexten särsk. +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 454, 188, 61 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 58 

Verts/ALE: äf 1, 2, punkterna 49 (andra delen), 51 (tredje delen) 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ENF: punkterna 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: punkt 23 

EFDD: skäl G, punkterna 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Begäranden om delad omröstning 

S&D: 

punkt 53 

Första delen "Europaparlamentet varnar för att blanda ihop försörjningsmål och klimatpolitiska 

mål. " 

Andra delen "Parlamentet kräver en konsekvent förstärkning av utsläppshandelssystemet och en 

ny marknadsmodell för att åstadkomma mer flexibilitet så att koldioxid- och 

bränslepriser bättre kan stödja ett ökat utnyttjande av förnybar energi i framtiden." 
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ENF: 

punkt 55 

Första delen "Europaparlamentet kräver, med hänsyn till subsidiaritetsprincipen, att 

medlemsstaterna, vid ett ökat utnyttjande av förnybar energi, samordnar sina insatser 

med början på regional nivå, för att skapa ekonomiskt effektiva energimarknader i 

syfte att nå de gemensamma europeiska målen och stärka stabiliteten i nätet. 

Parlamentet anser att en medlemsstat inte bör kunna fatta ensidiga beslut som har en 

betydande inverkan på grannländerna utan en bredare diskussion och samarbete på 

regional nivå eller EU-nivå. Parlamentet påminner om att förnybara energikällor i de 

flesta fallen har en stark lokal förankring." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar kommissionen att verka för en mer enhetlig europeisk ram 

för att främja förnybar energi." 

 
punkt 70 

Första delen "Europaparlamentet framhåller vikten av en effektiv, opartisk och fortlöpande 

övervakning av de europeiska energimarknaderna som ett viktigt verktyg för att 

säkerställa en verklig inre energimarknad som kännetecknas av fri konkurrens, 

adekvata prissignaler och försörjningstrygghet.” 

Andra delen "Parlamentet understryker Acers betydelse i detta avseende och ser fram emot 

kommissionens ståndpunkt om nya och utökade befogenheter för Acer i 

gränsöverskridande frågor." 

 
Verts/ALE: 

punkt 48 

Första delen hela texten utom orden "vara teknikneutral och" 

Andra delen dessa ord 

 
EFDD: 

punkt 24 

Första delen hela texten utom orden "rent nationella och icke marknadsbaserade" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 30 

Första delen ”Europaparlamentet betonar behovet av att främja användningen av 

energilagringssystem och att skapa lika villkor som gör att energilagring kan 

konkurrera med andra flexibla alternativ,” 

Andra delen ”som bygger på en teknikneutral modell för energimarknaden.” 

 
punkt 44 

Första delen hela texten utom orden "högeffektiva moderna gaskraftverk" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 54 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet betonar att vid avvikelse från den färdplan som 

den systemansvarige har anmält bör ett lämpligt kompenserande energipris tas ut." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 66 

Första delen hela texten utom orden "neutrala" och "neutrala" 

Andra delen dessa ord 
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Verts/ALE, EFDD: 

punkt 49 

Första delen hela texten utom orden "som möjliggör en utfasning av subventioner för mogen 

teknik för förnybar energi" och "och att eventuella effekter på energiintensiva 

industrier som riskerar koldioxidläckage minimeras" 

Andra delen "som möjliggör en utfasning av subventioner för mogen teknik för förnybar energi" 

Tredje delen "och att eventuella effekter på energiintensiva industrier som riskerar 

koldioxidläckage minimeras" 

 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

punkt 51 

Första delen "Europaparlamentet framhåller att medlemsstaterna enligt ramen för 2020 måste 

uppfylla särskilda kvantitativa mål för andelen förnybar energi i den slutliga 

energiförbrukning, oavsett marknadssituation, och betonar därför hur viktigt det är 

att förnybar energi främjas genom åtgärder som är inriktade på konkurrens och 

kostnadseffektivitet, samtidigt som man är medveten om att det finns många olika 

förnybara tekniker som är i olika mognadsstadier och har olika egenskaper, och att 

en standardlösning för alla därför inte kan tillämpas." 

Andra delen "Parlamentet påminner i detta avseende om betydelsen av 

EU:s utsläppshandelssystem" 

Tredje delen "och betraktar investeringsfrämjande åtgärder som ett mer marknadsanpassat 

alternativ än fasta inmatningspriser och generella prioriteringsregler." 
 

 

15. EU-strategi för uppvärmning och kylning 

Betänkande: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 9  originaltexten särsk. +  

punkt 23  originaltexten ONU + 615, 62, 19 

punkt 24  originaltexten särsk. +  

punkt 27  originaltexten särsk. +  

punkt 28  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 31  originaltexten ONU + 582, 114, 7 

punkt 39  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 41  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 45  originaltexten ONU + 614, 72, 17 

punkt 47  originaltexten särsk. +  

punkt 48  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO + 391, 285, 27 

punkt 51  originaltexten ONU + 534, 124, 42 

punkt 52  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 55  originaltexten särsk. +  

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 69  originaltexten särsk. +  

punkt 92  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 98  originaltexten särsk. +  

skäl K  originaltexten särsk. +  

skäl T  originaltexten särsk. +  

skäl V  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 550, 66, 87 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

ENF: punkt 23 

EFDD: punkterna 31, 45, 51 
 

Begäranden om särskild omröstning 

Verts/ALE: skäl K, punkterna 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: punkterna 55, 98 

EFDD: skäl T, punkterna 27, 69 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

skäl V 

Första delen hela texten utom orden "och en hög grad av detta behov tillgodoses med hjälp av 

naturgas och LPG. Användningen skulle kunna optimeras genom högeffektiv 

energilagring." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 39 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet framhåller att hybriduppvärmningssystem, där 

värmen hämtas från två eller flera energikällor, kan främja en allt viktigare roll för 

förnybar uppvärmning, framför allt i befintliga byggnader där dessa system kan 

införas med begränsade renoveringsbehov." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 41 

Första delen hela texten utom orden "till exempel värme från djuphavsutvinning för uppvärmning 

(kylning)," 

Andra delen dessa ord 

 
PPE: 

punkt 48 

Första delen hela texten utom orden "på lokal nivå (såsom fjärrvärmesystem) eller mikronivå 

(såsom geotermisk värme och solvärmesystem)" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 52 

Första delen hela texten utom orden "och att det därför måste uppställas ett tydligt mål för 

återvinning av organiskt material" 

Andra delen dessa ord 

 

 
punkt 92 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 
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ENF: 

punkt 56 

Första delen "Europaparlamentet anser att medlemsstaterna snarast bör ta itu med utfasningen av 

lågtemperaturugnar för förbränning av fasta bränslen och organiskt avfall, i vilka 

förbränningsprocessen orsakar utsläpp i atmosfären av flera olika skadliga ämnen." 

Andra delen "Parlamentet anser att medlemsstaterna där så är möjligt bör uppmuntra utfasningen 

av uttjänta och ineffektiva vedspisar som används i tätbebyggda stadsområden samt 

underlätta utbyte av dessa till moderna, effektiva miljö- och hälsovänliga alternativ, 

liksom initiativ för att öka medvetenheten om eventuella hälsorisker och bästa praxis 

för vedspisar." 

 
EFDD: 

punkt 28 

Första delen "och fjärrvärme" 

Andra delen dessa ord 
 

 

16. Att öka konkurrenskraften hos SMF 

Betänkande: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Avser ONU osv. Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

omröstning: resolution (texten i 

sin helhet) 

ONU + 618, 15, 59 

 

 

 

17. En EU-strategi för Alpregionen 

Betänkande: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 7  originaltexten ONU + 564, 114, 26 

punkt 18  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 521, 155, 27 

punkt 31  originaltexten  + ändrad muntligen 

efter punkt 36 1 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 143, 548, 13 

2 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 146, 519, 36 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 190, 504, 6 

efter punkt 43 4 ≥ 76 

ledamöter 

ONU - 189, 489, 27 

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 521, 78, 107 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

Verts/ALE: ÄF 1, 2, 3, 4 

EFDD: punkterna 7, 18 (andra delen), 20, ÄF 1, 2, 3, 4 
 

Begäranden om delad omröstning 

Verts/ALE: 

punkt 47 

Första delen Texten i sin helhet utom orden: "i synnerhet" 

Andra delen dessa ord 

 
EFDD: 

punkt 18 

Första delen hela texten utom orden "I detta sammanhang uppmanas de deltagande länderna att ta 

fram incitament för utveckling av offentlig-privata partnerskap." 

Andra delen dessa ord 
 

Övrigt 

Mercedes Bresso hade lagt fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 32: 

“32. Europaparlamentet ger sitt stöd till diversifiering av turismutbudet genom att det 

utvecklas nya utbud som är anpassade till de regionala förutsättningarna och utnyttjar 

regionala resurser, t.ex. genom parker och resrutter med bestämda teman, mat- och vinturism, 

kultur-, hälso- och studieturism samt sportturism, så att man kan förlänga turismsäsongen och 

samtidigt minska trycket på infrastrukturerna och åstadkomma åretruntsysselsättning inom 

turismsektorn, liksom sådan landsbygdsturism som syftar till att locka besökare till 

landsbygds- och naturaktiviteter på hotell utanför huvudfåran, samt öka turistdestinationernas 

konkurrenskraft och hållbarhet. Parlamentet ger sitt stöd till främjande av nya 

turismaktiviteter som är bättre anpassade till klimatförändringen och miljöskyddet. 

Parlamentet betonar också behovet av stöd till och att stärka samordningen av 

bergräddningstjänster.” 
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18. EU:s förvaltningsfond för Afrika: konsekvenserna för utvecklingsbistånd och 

humanitärt bistånd 

Betänkande: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 2  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 4  originaltexten  + ändrad muntligen 

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

punkt 7  originaltexten särsk. +  

punkt 11  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 12  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 13  originaltexten  + ändrad muntligen 

punkt 14  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 15  originaltexten  + ändrad muntligen 

punkt 17  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 -  

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

punkt 26  originaltexten särsk. +  

punkt 32  originaltexten delad  ändrad muntligen 

1 +  

2 -  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

punkt 35  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 511, 129, 61 
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Begäranden om särskild omröstning 

ECR: punkterna 4, 7 

Verts/ALE: punkt 26 
 

Begäranden om delad omröstning 

PPE: 

punkt 32 

Första delen hela texten utom orden "och att dess främsta mål bör vara att undersöka och göra 

något åt de verkliga orsakerna till att ursprungsländerna utarmas, såsom plundringen 

och utnyttjandet av människor och naturresurser av multinationella företag, 

markrofferi, EU-medlemsstaters stöd till autokratiska och korrupta regeringar, 

vapenhandeln och de ytterst skadliga konsekvenserna av betalningen av 

utlandsskulder." 

Andra delen dessa ord 

 
GUE/NGL: 

punkt 20 

Första delen hela texten utom ordet "direkt" i "direktfinansiering" och orden "men att 

fredsbevarande insatser med utvecklingsmål inte utesluts uttryckligen. Parlamentet 

erinrar vidare om att i artiklarna 209 och 212 i EUF-fördraget utesluts inte 

uttryckligen finansieringen av kapacitetsuppbyggnad inom säkerhetssektorn." 

Andra delen "direkt" 

Tredje delen "men att fredsbevarande insatser med utvecklingsmål inte utesluts uttryckligen. 

Parlamentet erinrar vidare om att i artiklarna 209 och 212 i EUF-fördraget utesluts 

inte uttryckligen finansieringen av kapacitetsuppbyggnad inom säkerhetssektorn." 

 
Verts/ALE: 

punkt 2 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet anser att en sådan fond bör tillföra ett mervärde 

till de befintliga finansieringskällorna." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 3 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet erkänner mervärdet i att en stor del av de 

nationella bidragen samordnas på unionsnivå utöver de viktiga bidragen från externa 

finansieringsinstrument och Europeiska utvecklingsfonden (EUF)." 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 11 

Första delen hela texten utom orden "Parlamentet erinrar om att medlen från EU:s 

förvaltningsfond måste genomföras och utvärderas på grundval av kriterierna för 

offentliga biståndskällor och att alla utgifter som faller utanför detta krav måste 

finansieras genom andra källor som sammanförs i förvaltningsfonden. Parlamentet 

betonar här vikten av att sammanföra resurser från flera källor och givare av olika 

slag, och påminner om att utnyttjandet av hävstångseffekten är ett av de främsta 

skälen till att detta instrument inrättades och används för så olika och heterogena 

ändamål." 

Andra delen dessa ord 
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punkt 12 

Första delen "Europaparlamentet betonar att användningen av Europeiska utvecklingsfonden för 

att finansiera EU:s förvaltningsfond för Afrika kan påverka de biståndsmottagande 

länderna i Afrika som inte omfattas av förvaltningsfonden och i synnerhet de minst 

utvecklade länderna." 

Andra delen "Parlamentet varnar för risken att ta bort biståndet från de fattigaste länderna som 

har sämre tillgång till andra finansieringskällor." 

 
punkt 14 

Första delen "Europaparlamentet anser att EU:s förvaltningsfond för Afrika bör bidra till 

utvecklingen i transitländer och migranternas ursprungsländer, stärka och förbättra 

lokala offentliga tjänster (sociala tjänster, hälsa, utbildning, näring, kultur), politiskt 

deltagande och förvaltning, i synnerhet genom lokalt förankrade projekt. 

Parlamentet anser att fonden bör bidra till utvecklingen av 

sysselsättningsmöjligheter inom lokala sektorer samtidigt som de mänskliga 

rättigheterna och miljön respekteras. I detta sammanhang måste lokala myndigheter 

rådfrågas som fullvärdiga partner så länge som det finns fullständiga garantier för 

effektivitet och god förvaltning i enlighet med principerna om biståndseffektivitet, 

och de bör även vara centrala aktörer med ansvar för offentliga tjänster som 

tillhandahålls på lokal nivå. Parlamentet anser att det civila samhället, icke-statliga 

organisationer, internationella organisationer och diasporagrupper bör utgöra ett 

komplement och spela en nyckelroll i arbetet med att ta itu med de bakomliggande 

orsakerna till migration och att förbättra lokala tjänster." 

Andra delen "Parlamentet efterlyser öppna och deltagarinriktade samrådsprocesser innan 

projekten fastställs, eftersom de utgör ett viktigt bidrag i behovsbedömningen på 

utvecklingsområdet." 

 

 
punkt 17 

Första delen hela texten utom orden "i synnerhet inom utbildning, yrkesutbildning, hälso- och 

näringssektorn, tryggad livsmedelsförsörjning, samt vatten och sanitet, av vilka alla 

är avgörande för att öka delaktigheten och egenmakten samt förbättra 

lokalbefolkningarnas välbefinnande, där unga människor sätts i fokus" och 

"eftersom den kan tillmötesgå behoven genom att även kunna tillhandahålla bättre 

samt mer rättvisa och hållbara tjänster till befolkningen i allmänhet." 

Andra delen "i synnerhet inom utbildning, yrkesutbildning, hälso- och näringssektorn, tryggad 

livsmedelsförsörjning, samt vatten och sanitet, av vilka alla är avgörande för att öka 

delaktigheten och egenmakten samt förbättra lokalbefolkningarnas välbefinnande, 

där unga människor sätts i fokus" 

Tredje delen ""eftersom den kan tillmötesgå behoven genom att även kunna tillhandahålla bättre 

samt mer rättvisa och hållbara tjänster till befolkningen i allmänhet." 
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GUE/NGL, Verts/ALE: 

punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "i synnerhet i fråga om effektivt genomförande av avtal om 

återvändande och återtagande" och "att förbättra insynen i förvaltningsfonden och 

betonar att övervakningen och utvärderingen av de finansierade projekten och 

programmen kommer att vara avgörande för " 

Andra delen "i synnerhet i fråga om effektivt genomförande av avtal om återvändande och 

återtagande" 

Tredje delen "att förbättra insynen i förvaltningsfonden och betonar att övervakningen och 

utvärderingen av de finansierade projekten och programmen kommer att vara 

avgörande för" 

 
punkt 35 

Första delen "Europaparlamentet noterar att EU:s förvaltningsfond för Afrika inrättades efter 

toppmötet om migration i Valletta mellan Afrikas och EU:s stats- eller 

regeringschefer. Parlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet lämna en 

översikt över vilka konkreta handlingar som toppmötet resulterat i, särskilt på 

utvecklingsområdet, när det gäller att bekämpa smugglare och underteckna avtal om 

återvändande, återtagande och återanpassning." 

Andra delen "Parlamentet uppmanar rådet att ge kommissionen de mandat som behövs för att 

ingå sådana avtal med de länder som berörs av förvaltningsfonden." 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

punkt 5 

Första delen "Europaparlamentet beklagar djupt att resultatet av förvaltningsfonderna blir att 

budgetmyndigheten förbigås och att budgetens enhet undermineras. Genom att 

inrätta detta ad hoc-instrument erkänner man att den fleråriga budgetramen (FBR) 

för 2014–2020 är underdimensionerad. Parlamentet påpekar att 85 procent av EU-

budgeten utgörs av medlemsstaternas bidrag. Parlamentet anser att inrättandet av 

förvaltningsfonden i själva verket innebär en revidering av utgiftstaken för den 

nuvarande fleråriga budgetramen, eftersom medlemsstaternas bidrag höjs." 

Andra delen "Parlamentet betonar därför att skapande av finansieringsinstrument utanför EU-

budgeten endast får ske i undantagsfall, eftersom det gör att budgetmyndigheten 

förbigås och att budgetens enhet undermineras. Parlamentet beklagar djupt att det 

inte är representerat i förvaltningskommittén, trots att stora delar av medlen kommer 

från EU:s budget. Parlamentet önskar att budgetmyndigheten ska bjudas in att 

medverka i förvaltningskommittén" utom orden ”eftersom det gör att 

budgetmyndigheten förbigås och att budgetens enhet undermineras" 

Tredje delen "eftersom det gör att budgetmyndigheten förbigås och att budgetens enhet 

undermineras" 
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PPE, ECR: 

punkt 24 

Första delen hela texten utom orden "sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande 

rättigheter" 

Andra delen "sexuell och reproduktiv hälsa" 

Tredje delen "och därtill hörande rättigheter" 

 

Övrigt 

Ignazio Corrao lade fram följande muntliga ändringsförslag: 

punkt 4 

“4. Europaparlamentet betonar fluktueringarna i de frivilliga bidragen. Parlamentet uppmanar med 

kraft medlemsstaterna att stå för sina åtaganden och att snabbt och effektivt matcha EU:s bidrag för att 

göra det möjligt för förvaltningsfonden att utveckla sin fulla potential, i stället för att ge det 

minimibelopp som krävs för att få rösträtt i förvaltningskommittén.” 

 

punkt 13 

“13. Europaparlamentet beklagar djupt att det redan låga utvecklingsbiståndet till de minst utvecklade 

länderna minskade för andra året i rad 2014, trots att det offentliga utvecklingsbiståndet är fortsatt 

viktigt för dessa länder, samt att biståndsandelen till dessa länder aldrig varit så låg på tio år. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att se till att bistånd inte omfördelas 

från de fattigaste länderna för att täcka utgifterna för de pågående kriserna.” 

 

punkt 15 

“15. Europaparlamentet erinrar om vikten med en strategi för motståndskraft där människorna och 

lokalsamhället står i centrum, och parlamentet är av den bestämda uppfattningen att 

förvaltningsfonden inte bara bör inriktas på ekonomisk utveckling, utan även på projekt på 

gräsrotsnivå med det specifika syftet att förbättra kvaliteten på grundläggande tjänster och att göra 

dem mer rättvisa och allmänt tillgängliga, samt utbildning för att utveckla lokala kompetenser, samt att 

tillmötesgå behoven hos utsatta befolkningsgrupper, inbegripet minoriteter.” 

 

punkt 32 

“32. Europaparlamentet erinrar om att fokus för EU:s migrationspolitik först och främst bör vara att ta 

itu med de bakomliggande orsakerna till migration. Parlamentet betonar att EU:s migrationspolitik bör 

arbeta för att hjälpa till att skapa fred och stabilitet samt främja ekonomisk utveckling 

i överensstämmelse med det tredje, fjärde och femte målet, det sjunde delmålet i det tionde målet och 

sextonde målet för 2030-agendan för målen för hållbar utveckling, genom att samarbeta närmare med 

tredjeländer för att förbättra samarbetet kring incitament för frivilligt återvändande och återanpassning 

i migranternas ursprungsländer, som inkluderar högkvalificerade migranter, frivilligt återvändande och 

återtagande, på ett sätt som ökar deras möjligheter.” 

19. Inrättande av gynnsamma arbetsmarknadsvillkor för balans mellan arbetsliv 

och privatliv 

Betänkande: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 3  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 334, 360, 5 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

3 +  

punkt 5  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

punkt 6  originaltexten särsk. +  

punkt 7  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 412, 239, 47 

punkt 8  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 411, 200, 84 

3/AN + 408, 196, 86 

punkt 10  originaltexten delad   

1/AN + 656, 29, 6 

2 / ONU + 366, 274, 44 

punkt 15  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 18  originaltexten ONU + 545, 100, 52 

punkt 20  originaltexten delad   

1 +  

2 -  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 21  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 23  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 24  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

punkt 26  originaltexten särsk. / 

EO 

- 285, 334, 80 

punkt 28  originaltexten delad   

1/AN + 637, 33, 28 

2 / ONU + 396, 297, 5 

3/AN + 545, 122, 26 

punkt 29  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 -  

punkt 31  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/AN + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/AN + 360, 319, 16 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

7 +  

8 +  

punkt 33  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 34  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

punkt 35  originaltexten delad   

1/AN + 625, 54, 23 

2 / ONU + 519, 84, 87 

3/AN + 426, 205, 59 

4/AN + 637, 16, 34 

punkt 37  originaltexten delad   

1 +  

2 / ONU + 353, 314, 32 

punkt 40  originaltexten särsk. -  

punkt 41  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 305, 332, 60 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 42  originaltexten särsk. +  

punkt 46  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

punkt 47  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 49  originaltexten delad   

1/AN + 565, 123, 12 

2 +  

3/AN + 598, 82, 16 

punkt 50  originaltexten särsk. +  

punkt 51  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 52  originaltexten ONU + 631, 53, 11 

punkt 54  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/VE - 335, 343, 18 

punkt 55  originaltexten delad   

1 +  

2 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SV.doc 24 PE 588.681 

Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

punkt 56  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 59  originaltexten ONU + 416, 224, 56 

punkt 60  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

punkt 61  originaltexten särsk. +  

punkt 63  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

punkt 65  originaltexten särsk. -  

punkt 66  originaltexten ONU + 592, 21, 79 

punkt 67  originaltexten särsk. -  

skäl A  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl C  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3/AN + 415, 207, 72 

skäl D  originaltexten ONU + 591, 9, 90 

skäl E  originaltexten delad   

1/AN + 619, 62, 13 

2 / ONU - 296, 380, 8 
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

skäl G  originaltexten särsk. +  

skäl H  originaltexten särsk. -  

skäl I  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

skäl K  originaltexten delad   

1 +  

2 -  

3 -  

skäl M  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 350, 337, 6 

skäl Q  originaltexten delad   

1 +  

2 / EO - 331, 346, 16 

skäl S  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

skäl T  originaltexten särsk. +  

skäl V  originaltexten delad   

1 +  

2 +  

3 +  

Considérant Ab  originaltexten delad   

1 +  

2 +  
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Avser ÄF nr Från ONU 

osv. 

Omröstning ONU/EO – 

anmärkningar 

Considérant Af  originaltexten ONU + 337, 269, 87 

Considérant Ag  originaltexten delad   

1/AN + 622, 17, 54 

2 / ONU + 433, 182, 74 

Considérant Ai  originaltexten särsk. / 

EO 

+ 338, 323, 28 

omröstning: resolution (texten i sin helhet) ONU + 443, 123, 100 

 

Begäranden om omröstning med namnupprop 

S&D: skäl D, punkterna 10, 28, 59 

GUE/NGL: skälen E, Af och Ag, punkterna 31 (tredje och sjätte delen), 35, 37 (andra delen), 49 

(första och tredje delen), 52, 66 

EFDD: skäl C (tredje delen), punkterna 7 (andra delen), 8 (andra och tredje delen), 18 och 

59 
 

Begäranden om särskild omröstning 

ECR: skälen C, T och Af, punkterna 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: skälen M och Af, punkterna 7, 26, 59, 67 

ALDE: skälen G, H, M och Ai, punkterna 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: punkterna 6, 40, 50 
 

Begäranden om delad omröstning 

ECR: 

punkt 47 

Första delen "Europaparlamentet understryker att balans mellan arbetsliv och privatliv måste utgå 

från arbetstagarnas rättigheter och trygghet på arbetsmarknaden, samt rätten till 

ledighet utan att den inskränks av ökade krav på mobilitet och flexibilitet." 

Andra delen "Parlamentet betonar att ökad flexibilitet kan resultera i att kvinnors nuvarande 

diskriminering på arbetsmarknaden i form av lägre löner och atypiska 

anställningsformer samt ett oproportionerligt ansvar för det obetalda hemarbetet 

förstärks om det inte föregås av ett tydligt jämställdhetsperspektiv." 

 
PPE: 

skäl E 

Första delen hela texten utom orden "men absolut inte tillräckligt ambitiös" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl Q 

Första delen hela texten utom orden (t.ex. arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats, 

visstidsanställning, tillfälliga anställningar, deltidsarbete m.m.)" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 56 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 60 

Första delen hela texten utom orden "kommissionen och" 

Andra delen dessa ord 

 
ALDE: 

skäl A 

Första delen hela texten utom orden "En familjevänlig politik är viktig för att stimulera en positiv 

befolkningsutveckling" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl I 

Första delen hela texten utom orden "en ny sorts arbetsorganisation baserad på kvalitet" 

Andra delen dessa ord 

 
skäl S 

Första delen "Bland de olika yrkeskategorierna är det särskilt svårt för kvinnor som är 

egenföretagare och för yrkesutövande kvinnor att förena arbetsliv och familjeliv." 

Andra delen "Kvinnor som har för avsikt att starta ett företag har mycket ofta svårt att få tillgång 

till kredit på grund av att finansiella mellanhänder är ovilliga att bevilja lån, eftersom 

de anser att kvinnor är mer utsatta för risker och mindre sannolikt lyckas få sina 

företag att växa.” 

 
skäl Ab 

Första delen "Europa är den kontinent som har det högsta antalet äldre medborgare och en 

befolkning som blir allt äldre. Denna process kommer fortsätta de kommande 

årtiondena. Många medlemsstater har inte tillräckligt med inrättningar för 

långtidsvård för att klara av de växande behoven av omsorg och den stagnerande 

minskningen av indikatorerna för friska levnadsår." 

Andra delen "De flesta arbetsplatser som inrättas inom den formella hemvården för äldre 

anhöriga är dåligt betalda och kräver låg utbildning." 

 
punkt 20 

Första delen hela texten utom orden "likvärdiga när det gäller individuella rättigheter och" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 21 

Första delen hela texten utom orden "överkomliga och högkvalitativa" 

Andra delen dessa ord 
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punkt 24 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att inrätta proaktiva åtgärder och 

lämpliga investeringar som syftar till och som är utformade för att hjälpa kvinnor 

och män att komma in på, återvända till och avancera på arbetsmarknaden efter 

perioder av familje- och omsorgsrelaterade typer av ledighet, med stabila 

anställningar och arbetstillfällen av hög kvalitet, i linje med artikel 27 i den 

europeiska sociala stadgan. Parlamentet understryker i synnerhet behovet av att 

garantera återinsättning på samma arbetsplats eller en likvärdig eller liknande 

befattning, skydd mot uppsägning och mindre gynnsam behandling till följd av 

graviditet eller en begäran om eller uttagen föräldraledighet samt en skyddsperiod 

efter återgången för att berörda personer ska kunna återanpassa sig till sin 

arbetsplats." 

Andra delen "Parlamentet upprepar att ändringar av arbetstiden och/eller yrkeslivets uppläggning 

när verksamheten återupptas (inbegripet kravet på att arbetsgivaren ska motivera en 

eventuell vägran) samt perioder av utbildning också bör säkerställas" 

 
GUE/NGL: 

Skäl V 

Första delen hela texten utom orden "eller delvis icke överlåtbar och tillräckligt" 

Andra delen "eller delvis" 

Tredje delen "icke överlåtbar och tillräckligt" 

 

 
punkt 37 

Första delen hela texten utom orden "att överväga" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 41 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja användningen av 

skattepolitiken som ett kraftfullt påtryckningsmedel som förbättrar balansen mellan 

arbetsliv och privatliv, och att främja sysselsättningen bland kvinnor" 

Andra delen "genom att införa skattelättnader för omsorg av barn, äldre och andra 

omsorgsbehövande utgående från skatteincitament och skatteförmåner." 

 
punkt 51 

Första delen hela texten utom orden "i synnerhet inom den framväxande digitala smart working-

miljön" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 55 

Första delen hela texten utom orden "såväl", "såväl" och "liksom företagens produktivitet/vinst" 

Andra delen dessa ord 
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EFDD: 

punkt 7 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa 

relevanta strategier och åtgärder som tar hänsyn till den ökande mångfalden bland 

familjeförhållandena," 

Andra delen "bland annat registrerade partnerskap och föräldraskap samt far- och 

morföräldraskap, liksom mångfalden i samhället som helhet, särskilt för att garantera 

att det inte förekommer någon diskriminering av ett barn på grund av föräldrarnas 

civilstånd eller familjens sammansättning. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 

att ömsesidigt erkänna juridiska dokument för att säkerställa fri rörlighet utan 

diskriminering." 

 
PPE, GUE/NGL: 

punkt 10 

Första delen hela texten utom orden "t.ex. en barngaranti" 

Andra delen dessa ord 

 
punkt 33 

Första delen hela texten utom orden "en individualisering av rätten till ledighet, liksom" 

Andra delen "en individualisering av" 

Tredje delen "rätten till ledighet, liksom" 

 
punkt 34 

Första delen hela texten utom orden "Ett direktiv om pappaledighet med minst två veckors 

fullständigt betald ledighet.", "Ett direktiv om ledighet för omsorgsgivare, som 

kompletterar tillhandahållandet av professionell vård, gör det möjligt för 

arbetstagare att vårda omsorgsbehövande och erbjuder omsorgsgivaren adekvat 

ersättning och socialt skydd. Parlamentet efterlyser arbetstagarinitierad flexibilitet 

och tillräckliga stimulansåtgärder för att män ska ta ut ledighet för omsorgsgivare." 

och "Minimistandarder som gäller i alla medlemsstater och som tar upp de särskilda 

behoven hos adoptivföräldrar och adoptivbarn samt inför samma rättigheter som för 

biologiska föräldrar." 

Andra delen "Ett direktiv om pappaledighet med minst två veckors fullständigt betald ledighet." 

Tredje delen "Ett direktiv om ledighet för omsorgsgivare, som kompletterar tillhandahållandet av 

professionell vård, gör det möjligt för arbetstagare att vårda omsorgsbehövande och 

erbjuder omsorgsgivaren adekvat ersättning och socialt skydd. Parlamentet efterlyser 

arbetstagarinitierad flexibilitet och tillräckliga stimulansåtgärder för att män ska ta ut 

ledighet för omsorgsgivare." utom orden "arbetstagarinitierad flexibilitet och" 

Fjärde delen "arbetstagarinitierad flexibilitet och" 

Femte delen "Minimistandarder som gäller i alla medlemsstater och som tar upp de särskilda 

behoven hos adoptivföräldrar och adoptivbarn samt inför samma rättigheter som för 

biologiska föräldrar." 

 
PPE, ALDE: 

punkt 3 

Första delen hela texten utom orden "efterföljande budgetnedskärningar" och "genomföra 

positiva strategier och stimulansåtgärder som främjar demografisk förnyelse" 

Andra delen "efterföljande budgetnedskärningar" 

Tredje delen "genomföra positiva strategier och stimulansåtgärder som främjar demografisk 

förnyelse" 
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punkt 28 

Första delen hela texten utom orden "och uppmanar den att i nära samarbete med 

arbetsmarknadsparterna och i samråd med organisationer i det civila samhället lägga 

fram ett ambitiöst förslag med höga standarder för att säkerställa bättre balans 

mellan arbetsliv och privatliv.", "ensamstående" [saknas i den svenska versionen] 

och "nyblivna mödrar som ammar" 

Andra delen "och uppmanar den att i nära samarbete med arbetsmarknadsparterna och i samråd 

med organisationer i det civila samhället lägga fram ett ambitiöst förslag med höga 

standarder för att säkerställa bättre balans mellan arbetsliv och privatliv." 

Tredje delen "ensamstående" [saknas i den svenska versionen] och "nyblivna mödrar som 

ammar" 

 
skäl K 

Första delen hela texten utom orden "Den nuvarande sysselsättnings- och socialpolitiken, i 

kombination med åtstramningsåtgärderna, står i vägen för tillväxt och utveckling i 

Europa. Denna politik gör att Europa 2020-strategins mål om en sysselsättningsgrad 

på 75 procent sannolikt inte kommer att nås för kvinnor (för närvarande är graden 

63,5 procent)", "är" och "en föråldrad text" 

Andra delen "Den nuvarande sysselsättnings- och socialpolitiken, i kombination med 

åtstramningsåtgärderna, står i vägen för tillväxt och utveckling i Europa. Denna 

politik gör att Europa 2020-strategins mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent 

sannolikt inte kommer att nås för kvinnor (för närvarande är graden 63,5 procent)" 

Tredje delen "är" och "en föråldrad text" 

 
ECR, GUE/NGL: 

punkt 5 

Första delen hela texten utom orden "lagstiftningsåtgärder och andra", "Kommissionen uppmanas 

att med respekt för subsidiaritetsprincipen lägga fram ett förslag till ett sådant paket 

som en del av kommissionens arbetsprogram för 2017 i samband med den aviserade 

pelaren för sociala rättigheter om det inte skulle gå att uppnå en överenskommelse 

mellan arbetsmarknadsparterna.", "Parlamentet betonar att lagförslagen bör innefatta 

jämställdhet som rättslig grund." och "i riktning mot en pelare för sociala rättigheter" 

Andra delen "lagstiftningsåtgärder och andra" 

Tredje delen "Kommissionen uppmanas att med respekt för subsidiaritetsprincipen lägga fram ett 

förslag till ett sådant paket som en del av kommissionens arbetsprogram för 2017 i 

samband med den aviserade pelaren för sociala rättigheter om det inte skulle gå att 

uppnå en överenskommelse mellan arbetsmarknadsparterna. "och i riktning mot en 

pelare för sociala rättigheter” 

Fjärde delen "Parlamentet betonar att lagförslagen bör innefatta jämställdhet som rättslig grund." 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

punkt 8 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utveckla och 

genomföra strategier samt tillhandahålla åtgärder för de mest missgynnade" 

Andra delen "eller för dem som just nu inte omfattas av befintlig lagstiftning och politik" 

Tredje delen "såsom ensamstående föräldrar, par som inte är gifta, samkönade par, migranter, 

egenföretagare eller så kallade ”medhjälpande makar”, liksom familjer där en eller 

flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning." 
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ECR, PPE: 

punkt 15 

Första delen hela texten utom orden "att vända på bevisbördan" och "på eget initiativ genomföra 

formella utredningar i frågor om likabehandling samt att" 

Andra delen "le renversement de la charge de la prevue" 

Tredje delen "på eget initiativ genomföra formella utredningar i frågor om likabehandling samt 

att" 

 

 
Skäl Ag 

Första delen "En politik med fokus på arbetsmarknaden och balans mellan arbetsliv och privatliv 

behövs för att ta hänsyn till de sektorsövergripande hinder för balans mellan 

arbetsliv och privatliv samt anställningstrygghet som utsatta kvinnor ställs inför" 

Andra delen "exempelvis kvinnor med funktionsnedsättning, unga kvinnor, kvinnor som är 

migranter eller flyktingar, kvinnor som tillhör en etnisk minoritet och hbti-kvinnor." 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

punkt 23 

Första delen hela texten utom orden "och att följa upp den genom den europeiska 

planeringsterminen" 

Andra delen dessa ord 

 
ECR, PPE, ALDE: 

punkt 29 

Första delen "Europaparlamentet efterlyser bättre samordning av olika typer av ledighet i EU och 

medlemsstaterna, i samarbete med arbetsmarknadsparterna." 

Andra delen "Parlamentet betonar att bättre tillgång till olika typer av ledigheter ger människor 

utsikter till ledighet under hela livscykeln och ökar deltagandet på arbetsmarknaden 

samt en allmän effektivitet och anställdas tillfredsställelse när det gäller deras 

arbetsuppgifter. Om det inte finns några bestämmelser om ledighet, eller där de 

befintliga reglerna anses vara otillräckliga kan arbetsmarknadens parter fylla en 

viktig funktion vid fastställande av nya eller uppdatering av befintliga bestämmelser 

om mammaledighet, pappaledighet och föräldraledighet." 

Tredje delen "Parlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att se över sina 

ledighetsstrategier för att anpassa dem till den roll som spelas av arbetande mor- och 

farföräldrar som tar hand om sina barnbarn." 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

punkt 31 

Första delen "Europaparlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en rapport om 

genomförandet av direktivet om föräldraledighet och uppmanar den och 

arbetsmarknadsparterna att överväga att förlänga den minsta varaktigheten av 

föräldraledighet med tillräcklig inkomstersättning och social trygghet från fyra 

månader till minst sex månader samt höja den gräns baserad på barnets ålder från 

och med vilken föräldraledighet kan tas ut. Parlamentet anser att föräldrar bör ha 

flexibilitet att ta ut all ledighet på en gång eller uppdelat. Parlamentet uppmanar 

medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att se över sina system för ekonomisk 

ersättning vid föräldraledighet, så att en tillräcklig nivå för inkomstersättning kan 

nås, som fungerar som incitament och även uppmuntrar män att ta ut längre 

föräldraledighet än den minimiperiod som garanteras i direktivet." 

Andra delen "Parlamentet anser att föräldraledighet bör delas lika mellan föräldrarna" utom ordet 

"lika" 

Tredje delen "lika" 

Fjärde delen "och att en betydande del av ledigheten inte bör kunna överföras" utom orden "en 

betydande del av" och "inte" 

Femte delen "en betydande del av" 

Sjätte delen "inte" 

Sjunde delen "Parlamentet understryker att likabehandling måste gälla för bägge föräldrarna när 

det gäller rätt till inkomst och ledighetens längd." 

 
ALDE, GUE/NGL: 

punkt 35 

Första delen " Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genom lagstiftning som reglerar 

arbetslivet och social trygghet införa ”omsorgspoäng” för både kvinnor och män," 

utom orden "omsorgspoäng" och "arbetslivet och " 

Andra delen ""omsorgspoäng" och "arbetslivet och" 

Tredje delen "som likvärdiga perioder för att bygga upp pensionsrättigheter, i syfte att skydda 

dem som gör ett avbrott i anställningen för att ge informell omsorg till en 

omsorgsbehövande eller en familjemedlem och erkänna värdet av dessa 

omsorgsgivares arbete för hela samhället." 

Fjärde delen " Medlemsstaterna uppmuntras att utbyta bästa metoder på detta område." 
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punkt 49 

Första delen "Europaparlamentet betonar att balans mellan arbetsliv och privatliv måste utgå ifrån 

arbetstagarnas rättigheter och trygghet på arbetsmarknaden, samt rätten att ta ut 

ledighet utan att den inskränks av ökade krav på mobilitet och flexibilitet. Å andra 

sidan betonar parlamentet skillnaderna i den personliga situationen och 

familjesituationen för varje arbetstagare och anser därför att arbetstagarna bör ges 

möjlighet att utnyttja flexibla arbetsformer för att anpassa dessa till sina specifika 

situation under hela livet" utom orden "balans mellan arbetsliv och privatliv måste 

utgå ifrån arbetstagarnas rättigheter och trygghet på arbetsmarknaden, samt rätten att 

ta ut ledighet utan att den inskränks av ökade krav på mobilitet och flexibilitet. Å 

andra sidan betonar parlamentet " 

Andra delen "balans mellan arbetsliv och privatliv måste utgå ifrån arbetstagarnas rättigheter och 

trygghet på arbetsmarknaden, samt rätten att ta ut ledighet utan att den inskränks av 

ökade krav på mobilitet och flexibilitet. Å andra sidan betonar parlamentet " 

Tredje delen "Parlamentet anser att sådan arbetstagarinitierad flexibilitet kan främja högre 

sysselsättningsnivåer bland kvinnor. Parlamentet betonar att arbetstagare och 

arbetsgivare har ett gemensamt ansvar för att utforma och komma överens om de 

lämpligaste arrangemangen. Kommissionen uppmanas att kartlägga situationen i 

medlemsstaterna när det gäller rättigheten att begära flexibla arbetsarrangemang." 

 

 
punkt 54 

Första delen "Europaparlamentet anser att en alltför lång och oregelbunden arbetsdag och otil-

lräckliga viloperioder, otrygga anställningsförhållanden samt orimliga prestations-

krav är centrala faktorer bakom ökande nivåer av stress, dålig fysisk och psykisk 

hälsa samt allt fler arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Parlamentet påpekar att 

flextid och förutsägbara arbetstider har en positiv inverkan på balansen mellan 

arbetsliv och privatliv. Medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna uppmanas att 

genom genomförandet av all relevant lagstiftning säkerställa arbetstider och en vilo-

period per vecka. Parlamentet uppmanar kommissionen att följa upp genomförandet 

av arbetstidsdirektivet och överväga att inleda överträdelseförfaranden mot 

medlemsstater som inte efterlever det." utom orden "Parlamentet påpekar att flextid 

och förutsägbara arbetstider har en positiv inverkan på balansen mellan arbetsliv och 

privatliv." 
Andra delen "Parlamentet påpekar att flextid och förutsägbara arbetstider har en positiv inverkan 

på balansen mellan arbetsliv och privatliv." 

Tredje delen "Parlamentet rekommenderar i detta sammanhang aktiv övervakning vid förvärv 

och/eller försäljning av företag för att undanröja tendensen till ”rabatter” i 

anställningsavtalen i fråga om arbetstider och viloperioder." 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_SV.doc 34 PE 588.681 

punkt 46 

Första delen "Europaparlamentet påpekar att det finns ett stort antal fattiga arbetstagare i hela 

Europa, och att vissa människor måste arbeta mer och längre och till och med 

kombinera flera jobb för att få en anständig inkomst." 

Andra delen "Parlamentet framhåller vikten av att inrättandet av balans mellan arbetsliv och 

privatliv inte får genomföras genom att det införs otrygga arbetsvillkor och allt fler 

atypiska anställningsformer. Parlamentet påpekar att kvinnor är överrepresenterade i 

atypiska anställningsformer, vilket skapar social och ekonomisk osäkerhet. 

Parlamentet noterar att det finns en ihållande löneklyfta mellan bruttolön och lön i 

alla medlemsstater, som inte bara har att göra med de olika särdragen hos berörda 

parter utan också med de divergerande marknadsvillkoren." 

Tredje delen "Parlamentet betonar att löner bör bygga på arbetsprestation och lokala 

levnadskostnader och inte uteslutande på kvantitativa standarder." 

Fjärde delen "Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter att ta fram en 

lönepolitisk ram med effektiva åtgärder för att bekämpa lönediskriminering som 

säkerställer tillräckliga löner för samtliga arbetstagare, t.ex. genom att införa en 

nationell minimiinkomst som säkerställer värdiga levnadsförhållanden, i linje med 

nationell praxis. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kollektiva 

löneförhandlingar, som en viktig faktor för att utveckla en lönepolitik." 

 
ECR, ALDE: 

punkt 63 

Första delen "Europaparlamentet understryker att alla former av diskriminering mot kvinnor, 

medräknat könssegregering, skillnader i lön och pension, stereotypa könsmönster 

och en hög nivå av stress för att kunna hantera arbetsliv och privatliv leder till att 

kvinnor ofta är fysiskt inaktiva och har en enorm påverkan på deras fysiska och 

mentala hälsa." 

Andra delen "Parlamentet understryker vikten av att bekämpa stereotyper genom att främja och 

värna om jämlikhet mellan män och kvinnor från och med förskolan och under hela 

skoltiden." 

Tredje delen "Medlemsstaterna och arbetsmarknadsparterna uppmanas att genomföra kampanjer 

för att sprida information och öka medvetenheten samt program som främjar 

jämlikhet mellan könen och bekämpar stereotyper." 

 
PPE, EFDD: 

skäl C 

Första delen "De traditionella könsrollerna och kärnfamiljsbegreppet ifrågasätts allt mer" 

Andra delen "genom den ökande förekomsten av familjer med bara en förälder, samkönade 

föräldrapar, tonårsmammor etc. i EU." 

Tredje delen "Att inte erkänna denna mångfald innebär diskriminering och har negativa följder 

för människor som bor i EU och deras familjer." 

 


