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Ændringsforslag 15
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Gennemgangen af medlemsstaternes 
nationale reformprogrammer i 
Kommissionens årlige statusrapport og i 
udkastet til en fælles beskæftigelsesrapport 
viser, at medlemsstaterne på følgende 
prioriterede områder fortsat skal gøre en 
indsats for:

2) Gennemgangen af medlemsstaternes 
nationale reformprogrammer i 
Kommissionens årlige statusrapport og i 
udkastet til en fælles beskæftigelsesrapport 
viser, at medlemsstaterne på følgende 
prioriterede områder fortsat skal gøre en 
indsats for at øge 
beskæftigelsesfrekvensen, navnlig for 
kvinder og ældre arbejdstagere, for:

- at få flere personer i beskæftigelse og 
holde dem på arbejdsmarkedet, øge
arbejdskraftudbuddet og modernisere de 
sociale beskyttelsessystemer

- at få flere personer i beskæftigelse og 
holde dem på arbejdsmarkedet i 
kvalitetsbeskæftigelse, øge
arbejdskraftudbuddet og modernisere de 
sociale beskyttelsessystemer

- at forbedre arbejdstageres og 
virksomheders omstillingsevne

- at forbedre arbejdstageres og 
virksomheders omstillingsevne til 
globaliseringens udfordringer

- at øge investeringerne i menneskelig 
kapital gennem bedre uddannelse og
kompetenceopbygning.

- at øge investeringerne i menneskelig 
kapital gennem bedre uddannelse og
kompetenceopbygning.

Or. fr

Ændringsforslag 16
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
I forbindelse med gennemførelsen af 
retningslinjerne styrker medlemsstaterne 
samspillet mellem retningslinjerne og den 
åbne koordinationsmetode inden for 
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social beskyttelse og inklusion.

Or. fr

Ændringsforslag 17
 Ilda Figueiredo 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Fuld beskæftigelse: For at understøtte 
økonomisk vækst og styrke den sociale
samhørighed er det afgørende at opnå fuld 
beskæftigelse og nedbringe ledigheden og
antallet af ikke-erhvervsaktive ved at øge 
udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft
gennem indførelse af en integreret 
strategi baseret på flexicurity. Det kræver
politikker, som samtidigt omhandler 
arbejdsmarkedernes fleksibilitet, arbejdets
tilrettelæggelse og forholdet mellem 
arbejdsgiver og arbejdstager samt
beskæftigelsessikkerhed og social 
sikkerhed.

- Fuld beskæftigelse: For at understøtte 
økonomisk vækst og styrke den sociale 
samhørighed og øge de sociale fremskridt
er det afgørende at opnå fuld beskæftigelse 
og således sikre arbejdstagerne 
rettigheder og anstændige lønninger og 
nedbringe ledigheden og antallet af ikke-
erhvervsaktive ved at øge udbud og 
efterspørgsel efter arbejdskraft. Det kræver
politikker, som samtidigt omhandler en 
forbedring af arbejdets tilrettelæggelse og 
forholdet mellem arbejdsgiver og 
arbejdstager samt beskæftigelsessikkerhed 
og social sikkerhed.

Or. pt

Ændringsforslag 18
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Højere kvalitet og produktivitet i 
arbejdet: En indsats for at øge
beskæftigelsesgraden skal ledsages af 
foranstaltninger, der tager sigte på at gøre
arbejdet mere attraktivt, forbedre 
arbejdspladserne, øge produktiviteten, 
nedbringe segmenteringen af 

- Højere kvalitet og produktivitet i 
arbejdet: En indsats for at øge 
beskæftigelsesgraden skal ledsages af 
foranstaltninger, der tager sigte på at gøre 
arbejdet mere attraktivt, forbedre 
arbejdspladserne, øge produktiviteten, 
nedbringe segmenteringen af 
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arbejdsmarkedet og nedsætte antallet af 
fattige arbejdstagere. Synergier mellem 
kvalitet på arbejdet, produktivitet og 
beskæftigelse skal udnyttes fuldt ud.

arbejdsmarkedet og øge udbuddet af 
deltidsbeskæftigelse på frivillig basis. 
Synergier mellem kvalitet på arbejdet, 
produktivitet og beskæftigelse skal 
udnyttes fuldt ud.

Or. fr

Ændringsforslag 19
 Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Højere kvalitet og produktivitet i 
arbejdet: En indsats for at øge
beskæftigelsesgraden skal ledsages af 
foranstaltninger, der tager sigte på at gøre
arbejdet mere attraktivt, forbedre 
arbejdspladserne, øge produktiviteten, 
nedbringe segmenteringen af 
arbejdsmarkedet og nedsætte antallet af 
fattige arbejdstagere. Synergier mellem 
kvalitet på arbejdet, produktivitet og 
beskæftigelse skal udnyttes fuldt ud.

- Højere kvalitet og produktivitet i 
arbejdet: En indsats for at øge
beskæftigelsesgraden skal ledsages af 
foranstaltninger, der tager sigte på at gøre
arbejdet mere attraktivt, forbedre 
arbejdspladserne, øge produktiviteten, 
nedbringe segmenteringen af 
arbejdsmarkedet, ulighederne mellem 
mænd og kvinder og nedsætte antallet af 
fattige arbejdstagere. Synergier mellem 
kvalitet på arbejdet, produktivitet og 
beskæftigelse skal udnyttes fuldt ud.

Or. es

Ændringsforslag 20
 Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom – navnlig børnefattigdom -
forhindre udstødelse fra arbejdsmarkedet 

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at 
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom - navnlig blandt enlige 
forsørgere og børnerige familier uden 
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og støtte integration af dårligt stillede på
arbejdsmarkedet samt mindske regionale 
forskelle med hensyn til beskæftigelse,
ledighed og arbejdsproduktivitet, især i 
tilbagestående regioner. Det er nødvendigt
med en styrket interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.

ressourcer - forhindre udstødelse fra 
arbejdsmarkedet og støtte integration af 
dårligt stillede på arbejdsmarkedet samt 
mindske regionale forskelle med hensyn til 
beskæftigelse, ledighed og 
arbejdsproduktivitet, især i tilbagestående 
regioner. Det er nødvendigt med en styrket 
interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social 
beskyttelse og social inklusion.

Or. el

Ændringsforslag 21
Astrid Lulling

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom – navnlig børnefattigdom -
forhindre udstødelse fra arbejdsmarkedet 
og støtte integration af dårligt stillede på
arbejdsmarkedet samt mindske regionale 
forskelle med hensyn til beskæftigelse,
ledighed og arbejdsproduktivitet, især i 
tilbagestående regioner. Det er nødvendigt
med en styrket interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom - navnlig blandt børn og enlige 
forsørgere - forhindre udstødelse fra 
arbejdsmarkedet og støtte integration af 
dårligt stillede på arbejdsmarkedet samt 
mindske regionale forskelle med hensyn til 
beskæftigelse, ledighed og 
arbejdsproduktivitet, især i tilbagestående 
regioner. Det er nødvendigt med en styrket 
interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.

Or. fr
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Ændringsforslag 22
 Ilda Figueiredo 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom – navnlig børnefattigdom -
forhindre udstødelse fra arbejdsmarkedet 
og støtte integration af dårligt stillede på
arbejdsmarkedet samt mindske regionale 
forskelle med hensyn til beskæftigelse,
ledighed og arbejdsproduktivitet, især i 
tilbagestående regioner. Det er nødvendigt
med en styrket interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom - navnlig blandt kvinder og børn 
- forhindre udstødelse fra arbejdsmarkedet 
og støtte integration af dårligt stillede på
arbejdsmarkedet samt mindske regionale 
forskelle med hensyn til beskæftigelse,
ledighed og arbejdsproduktivitet, især i 
tilbagestående regioner. Det er nødvendigt
med en styrket interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.

Or. pt

Ændringsforslag 23
 Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 1 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom – navnlig børnefattigdom -
forhindre udstødelse fra arbejdsmarkedet 
og støtte integration af dårligt stillede på
arbejdsmarkedet samt mindske regionale 
forskelle med hensyn til beskæftigelse,
ledighed og arbejdsproduktivitet, især i 
tilbagestående regioner. Det er nødvendigt
med en styrket interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.

- Styrket social og territorial samhørighed: 
Der skal en målrettet indsats til for at
fremme social inklusion, bekæmpe 
fattigdom - navnlig børnefattigdom -
forhindre udstødelse fra arbejdsmarkedet 
og støtte integration af kvinder og dårligt 
stillede på arbejdsmarkedet samt mindske 
regionale forskelle med hensyn til 
beskæftigelse, ledighed og 
arbejdsproduktivitet, især i tilbagestående 
regioner. Det er nødvendigt med en styrket 
interaktion med den åbne 
koordinationsmetode med hensyn til social
beskyttelse og social inklusion.
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Or. es

Ændringsforslag 24
 Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremskridt forudsætter lige muligheder og 
bekæmpelse af diskrimination. Der bør 
lægges vægt på kønsmainstreaming og 
fremme af ligestilling i alle 
foranstaltninger. Der bør også lægges 
særlig vægt på markant at nedbringe alle 
kønsrelaterede forskelle på 
arbejdsmarkedet i overensstemmelse med 
den europæiske ligestillingspagt. Dette vil 
hjælpe medlemsstaterne med at takle den 
demografiske udfordring. Som led i en ny 
generationsoverskridende tilgang bør man 
være særlig opmærksom på situationen for 
de unge, gennemførelse af den europæiske 
ungdomspagt og bedre adgang til 
beskæftigelse i hele arbejdslivet. Der bør 
lægges særlig vægt på en mærkbar 
nedbringelse af beskæftigelsesgabet 
mellem dårligt stillede, herunder 
handikappede, og befolkningen i 
almindelighed og mellem 
tredjelandsstatsborgere og EU-borgere i 
overensstemmelse med de nationale mål.

Fremskridt forudsætter lige muligheder og 
bekæmpelse af diskrimination. Der bør 
lægges vægt på kønsmainstreaming og 
fremme af ligestilling i alle 
foranstaltninger. Der bør også lægges 
særlig vægt på markant at nedbringe alle 
kønsrelaterede forskelle på 
arbejdsmarkedet i overensstemmelse med 
den europæiske ligestillingspagt, hvilket 
forudsætter en streng overholdelse af 
EU's ligestillingsdirektiver. Dette vil 
hjælpe medlemsstaterne med at takle den 
demografiske udfordring. Som led i en ny 
generationsoverskridende tilgang bør man 
være særlig opmærksom på situationen for 
de unge, gennemførelse af den europæiske 
ungdomspagt og bedre adgang til 
beskæftigelse i hele arbejdslivet. Der bør 
lægges særlig vægt på en mærkbar 
nedbringelse af beskæftigelsesgabet 
mellem dårligt stillede, herunder kvinder 
og handikappede, og befolkningen i 
almindelighed og mellem 
tredjelandsstatsborgere og EU-borgere i 
overensstemmelse med de nationale mål.

Or. el
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Ændringsforslag 25
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fremskridt forudsætter lige muligheder og 
bekæmpelse af diskrimination. Der bør 
lægges vægt på kønsmainstreaming og 
fremme af ligestilling i alle 
foranstaltninger. Der bør også lægges 
særlig vægt på markant at nedbringe alle 
kønsrelaterede forskelle på 
arbejdsmarkedet i overensstemmelse med 
den europæiske ligestillingspagt. Dette vil 
hjælpe medlemsstaterne med at takle den 
demografiske udfordring. Som led i en ny 
generationsoverskridende tilgang bør man 
være særlig opmærksom på situationen for 
de unge, gennemførelse af den europæiske 
ungdomspagt og bedre adgang til 
beskæftigelse i hele arbejdslivet. Der bør 
lægges særlig vægt på en mærkbar 
nedbringelse af beskæftigelsesgabet 
mellem dårligt stillede, herunder 
handikappede, og befolkningen i 
almindelighed og mellem 
tredjelandsstatsborgere og EU-borgere i 
overensstemmelse med de nationale mål.

Fremskridt forudsætter lige muligheder og 
bekæmpelse af diskrimination. Der bør 
lægges vægt på kønsmainstreaming og 
fremme af ligestilling i alle 
foranstaltninger. Der bør også lægges 
særlig vægt på markant at nedbringe alle 
kønsrelaterede forskelle på 
arbejdsmarkedet i overensstemmelse med 
den europæiske ligestillingspagt, navnlig 
gennem en korrekt og konkret anvendelse 
af EU's ligestillingsdirektiver. Dette vil 
hjælpe medlemsstaterne med at takle den 
demografiske udfordring. Som led i en ny 
generationsoverskridende tilgang bør man 
være særlig opmærksom på situationen for 
de unge, gennemførelse af den europæiske 
ungdomspagt og bedre adgang til 
beskæftigelse i hele arbejdslivet. Der bør 
lægges særlig vægt på en mærkbar 
nedbringelse af beskæftigelsesgabet 
mellem dårligt stillede, herunder 
handikappede, og befolkningen i 
almindelighed og mellem 
tredjelandsstatsborgere og EU-borgere i 
overensstemmelse med de nationale mål.

Or. fr

Ændringsforslag 26
 Ilda Figueiredo 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 17- Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 17. At gennemføre 
beskæftigelsespolitikker, der sigter mod 

Retningslinje 17. At gennemføre 
beskæftigelsespolitikker, der sigter mod 
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fuld beskæftigelse, bedre kvalitet og 
produktivitet i arbejdet og styrket social og 
territorial samhørighed.

fuld beskæftigelse, bedre kvalitet og 
sikkerhed i beskæftigelsen og styrket 
social og territorial samhørighed samt 
fremme af en global tilgang, der 
integrerer arbejdsløshedsproblemerne og 
kvindernes arbejdsvilkår, kvindernes 
begrænsede arbejdsmarkedsdeltagelse og 
den ulige fordeling af ulønnet husligt 
arbejde.

Or. pt

Ændringsforslag 27
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 6 – Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Få flere personer i beskæftigelse og holde 
dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet og modernisere de 
sociale beskyttelsessystemer

- Få flere personer i beskæftigelse og holde 
dem på arbejdsmarkedet, øge udbuddet af 
fuldtids- og deltidsstillinger og 
modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer

Or. fr

Ændringsforslag 28
 Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 6 – Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- Få flere personer i beskæftigelse og holde 
dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet og modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer

- Få flere personer i beskæftigelse og holde 
dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet, mindske ulighederne 
mellem mænd og kvinder og modernisere 
de sociale beskyttelsessystemer

Or. es
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Ændringsforslag 29
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Afsnit 6 – Led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- forbedre arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne

- forbedre arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne til de nye 
udfordringer

Or. fr

Ændringsforslag 30
 Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Sektion 1 - Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Få flere personer i beskæftigelse og 
holde dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet og modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer

1. Få flere personer i beskæftigelse og 
holde dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet, mindske ulighederne 
mellem mænd og kvinder og modernisere 
de sociale beskyttelsessystemer

Or. es

Ændringsforslag 31
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Sektion 1 - Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Få flere personer i beskæftigelse og 
holde dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet og modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer

1. Få flere personer i beskæftigelse og 
holde dem på arbejdsmarkedet, navnlig i 
tidsubegrænsede stillinger, øge 
arbejdsudbuddet og modernisere de sociale 
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beskyttelsessystemer

Or. fr

Ændringsforslag 32
 Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Sektion 1 – Afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En øget beskæftigelsesgrad er det mest 
effektive middel til at generere økonomisk 
vækst og fremme socialt rummelige 
økonomier, samtidig med at der sørges for 
et sikkerhedsnet for dem, der ikke er i 
stand til at arbejde. At anlægge en 
livscyklustilgang til arbejde og
modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer, så de har 
tilstrækkelige midler, er finansielt holdbare 
og kan reagere på ændrede behov i 
samfundet, er blevet endnu vigtigere på 
grund af det forventede fald i antallet af 
personer i den erhvervsaktive alder. Der 
skal være særlig opmærksomhed om at 
løse det vedvarende beskæftigelsesgab 
mellem mænd og kvinder og yderligere 
fremme beskæftigelsesgraden for ældre 
arbejdstagere og unge som led i den nye
generationsoverskridende tilgang samt 
fremme aktiv integration af de mest 
marginaliserede på arbejdsmarkedet. Der 
skal også gøres en ekstra indsats for at 
forbedre de unges situation på
arbejdsmarkedet og i væsentlig grad 
nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, som i 
gennemsnit er dobbelt så høj som den 
samlede ledighed.

En øget beskæftigelsesgrad er det mest 
effektive middel til at generere økonomisk 
vækst og fremme socialt rummelige 
økonomier, samtidig med at der sørges for 
et sikkerhedsnet for dem, der ikke er i 
stand til at arbejde. At anlægge en 
livscyklustilgang til arbejde og 
modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer, så de har 
tilstrækkelige midler, er finansielt holdbare 
og kan reagere på ændrede behov i 
samfundet, er blevet endnu vigtigere på 
grund af det forventede fald i antallet af 
personer i den erhvervsaktive alder. Der 
skal være særlig opmærksomhed om at 
løse det vedvarende beskæftigelsesgab 
mellem mænd og kvinder og yderligere 
fremme beskæftigelsesgraden for ældre 
arbejdstagere og unge som led i den nye 
generationsoverskridende tilgang samt 
fremme aktiv integration af de mest 
marginaliserede på arbejdsmarkedet, 
navnlig dem, der udsættes for flere 
forskellige former for diskrimination, som 
kun forværres af de vanskelige 
geografiske forhold i utilgængelige ø- og 
bjergområder. Der skal også gøres en 
ekstra indsats for at forbedre de unges 
situation på arbejdsmarkedet og i væsentlig 
grad nedbringe ungdomsarbejdsløsheden, 
som i gennemsnit er dobbelt så høj som 
den samlede ledighed

Or. el
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Ændringsforslag 33
 Ilda Figueiredo 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 18 – Led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en målrettet indsats for at øge kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet og fjerne
kønsforskelle, hvad angår beskæftigelse, 
ledighed og løn

- en målrettet indsats for at øge kvinders 
deltagelse på arbejdsmarkedet og fjerne
kønsforskelle, hvad angår beskæftigelse, 
ledighed, løn, forfremmelse og 
erhvervsuddannelse

Or. pt

Ændringsforslag 34
Ilda Figueiredo 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 18 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en bedre balance mellem arbejde og 
privatliv og tilbud om børnepasning og 
pleje af andre pårørende til overkommelige 
priser

- en bedre balance mellem arbejde og 
privatliv, navnlig ved at støtte enlige 
forsørgere gennem fremme af en 
retfærdig fordeling af de familiemæssige 
forpligtelser, investeringer i den offentlige 
sektor og udnyttelse heraf og muligheden 
for at forældre (såvel mænd som kvinder) 
kan gå på deltid, uden at de 
forskelsbehandles i forhold til 
fuldtidsansatte, og tilbud om tilgængelige 
børnepasningsmuligheder for 90 % af alle 
børn i den skolepligtige alder i alle 
medlemsstater inden 2010 og om pleje af 
andre pårørende til overkommelige priser 
og af høj kvalitet 

Or. pt
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Ændringsforslag 35
 Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Sektion 1 – Afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aktive integrationspolitikker kan øge 
udbuddet af arbejdskraft og styrke 
samfundets sammenhængskraft og er 
særdeles egnede til at styrke den sociale og 
arbejdsmarkedsrelaterede integration af de 
mest udsatte. Enhver, der bliver arbejdsløs, 
skal tilbydes en ny start inden for en 
rimelig tidsfrist. Hvis der er tale om unge 
mennesker, bør denne frist være kort, f.eks. 
være nedbragt til højst fire måneder inden 
2010; for voksne højst tolv måneder. 
Politikker, der tager sigte på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger for 
langtidsledige, bør fortsættes under 
hensyntagen til benchmark for 
erhvervsfrekvensen på 25 % i 2010.
Aktivering bør tage form af uddannelse, 
efteruddannelse, praktik, et job eller en 
anden beskæftigelsesrelevant 
foranstaltning, eventuelt kombineret med 
løbende hjælp til jobsøgning. Hvis 
erhvervsfrekvensen skal øges og social 
udstødelse bekæmpes, er det vigtigt at lette 
adgangen til beskæftigelse for jobsøgende, 
at forebygge ledighed og sørge for, at dem, 
der bliver ledige, fortsat har nær 
tilknytning til arbejdsmarkedet og bevarer 
deres beskæftigelsesegnethed. Dette er 
også i overensstemmelse med flexicurity-
tilgangen. Det kræver, at hindringerne for 
adgang til arbejdsmarkedet fjernes, ved at 
der ydes hjælp til effektiv jobsøgning, at 
det bliver lettere at få adgang til 
uddannelse og andre aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, at der 
sikres adgang til grundlæggende tjenester 
til overkommelige priser, og at alle har et 
passende minimum af midler til rådighed. 
Denne tilgang bør samtidig sikre, at det 
kan betale sig at arbejde for alle, og at 

Aktive integrationspolitikker kan øge 
udbuddet af arbejdskraft og styrke 
samfundets sammenhængskraft og er 
særdeles egnede til at styrke den sociale og
arbejdsmarkedsrelaterede integration af de 
mest udsatte. Enhver, der bliver arbejdsløs, 
skal tilbydes en ny start inden for en 
rimelig tidsfrist. Hvis der er tale om unge 
mennesker, bør denne frist være kort, f.eks. 
være nedbragt til højst fire måneder inden 
2010; for voksne højst tolv måneder. 
Politikker, der tager sigte på aktive 
arbejdsmarkedsforanstaltninger for
langtidsledige, bør fortsættes under 
hensyntagen til benchmark for 
erhvervsfrekvensen på 25 % i 2010. 
Aktivering bør tage form af uddannelse, 
efteruddannelse, praktik, et job eller en
anden beskæftigelsesrelevant 
foranstaltning, eventuelt kombineret med 
løbende hjælp til jobsøgning. Hvis 
erhvervsfrekvensen skal øges og social 
udstødelse bekæmpes, er det vigtigt at lette 
adgangen til beskæftigelse for jobsøgende, 
at forebygge ledighed og sørge for, at dem,
der bliver ledige, fortsat har nær 
tilknytning til arbejdsmarkedet og bevarer 
deres beskæftigelsesegnethed. Dette er 
også i overensstemmelse med flexicurity-
tilgangen. Det kræver, at hindringerne for 
adgang til arbejdsmarkedet fjernes, ved at 
der ydes hjælp til effektiv jobsøgning, at 
det bliver lettere at få adgang til 
uddannelse og andre aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger, at der 
sikres adgang til grundlæggende tjenester 
til overkommelige priser, og at alle har et 
passende minimum af midler til rådighed. 
Denne tilgang bør samtidig sikre, at det 
kan betale sig at arbejde for alle, og at 
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fælderne i forbindelse med arbejdsløshed, 
fattigdom og marginalisering fjernes. Der 
må udvises særlig opmærksomhed for at få 
dårligt stillede ind på arbejdsmarkedet, 
herunder lavtuddannede arbejdstagere, 
blandt andet ved at udbygge de sociale 
ydelser og det sociale system og udvikle ny 
beskæftigelsespotentialer for at dække 
kollektive behov. At bekæmpe 
diskrimination, fremme adgangen til 
beskæftigelse for handicappede og 
integrere indvandrere og mindretal er af 
særlig stor betydning.

princippet om "lige løn for lige arbejde" 
overholdes, og at fælderne i forbindelse 
med arbejdsløshed, fattigdom og 
marginalisering fjernes. Der må udvises 
særlig opmærksomhed for at få dårligt 
stillede ind på arbejdsmarkedet, herunder 
lavtuddannede arbejdstagere, blandt andet 
ved at udbygge de sociale ydelser og det 
sociale system og udvikle ny 
beskæftigelsespotentialer for at dække 
kollektive behov. At bekæmpe 
diskrimination, fremme adgangen til 
beskæftigelse for kvinder, handicappede og 
integrere indvandrere og mindretal er af 
særlig stor betydning.

Or. es

Ændringsforslag 36
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 19 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- udvikling af nye 
beskæftigelsespotentialer inden for 
tjenesteydelser til borgere og 
virksomheder, navnlig på lokalt plan.

- udvikling af nye 
beskæftigelsespotentialer inden for 
tjenesteydelser til borgere og 
virksomheder, navnlig på lokalt og 
regionalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 37
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinje 19a. At sikre en aktiv 
integration på arbejdsmarkedet gennem 
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positive tiltag, der giver adgang til varige 
og kvalificerede jobs

Or. fr

Ændringsforslag 38
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 20 – Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, f.eks. 
arbejdsformidlingstjenester, for at sikre 
større åbenhed om beskæftigelses- og 
uddannelsesmuligheder på nationalt og 
europæisk niveau

- modernisering og styrkelse af 
arbejdsmarkedsinstitutionerne, f.eks. 
arbejdsformidlingstjenester, for at sikre 
større åbenhed om beskæftigelses- og 
uddannelsesmuligheder på nationalt og 
europæisk niveau og større viden om 
ligebehandling og lige muligheder for 
kvinder og mænd 

Or. fr

Ændringsforslag 39
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Sektion 2 - Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbedring af arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne

2. Forbedring af de jobsøgendes, 
arbejdstagernes og virksomhedsledernes
tilpasningsevne

Or. fr
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Ændringsforslag 40
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 21 – Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- vedtagelse af beskæftigelseslovgivning 
med eventuel revision af de forskellige
aftale- og arbejdstidsordninger

- tilpasning af arbejdslovgivningen og 
arbejdstidsordningerne

Or. fr

Ændringsforslag 41
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 21 – Led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- håndtering af problemerne med sort 
arbejde

- håndtering af problemerne med sort 
arbejde gennem foranstaltninger, der gør 
det uinteressant for lønmodtagere og 
virksomheder

Or. fr

Ændringsforslag 42
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 21 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- bedre foregribelse og positiv styring af 
forandring, herunder økonomisk 
omstrukturering, især forandringer som 
følge af åbning af markederne, for at 
mindske de sociale omkostninger og gøre 
det lettere at omstille sig

- bedre foregribelse og positiv styring af 
forandring, herunder økonomisk 
omstrukturering som følge af 
globaliseringen for at mindske de sociale 
følger og gøre det lettere at omstille sig
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Or. fr

Ændringsforslag 43
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 21 – Led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- iværksættelse af medlemsstaternes egne 
handlingsplaner baseret på de fælles 
principper om flexicurity, som Rådet har 
vedtaget

Or. fr

Ændringsforslag 44
 Iratxe García Pérez og Teresa Riera Madurell 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Sektion 3 – Afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videnbaserede og servicebaserede 
økonomier kræver andre kvalifikationer 
end det traditionelle erhvervsliv; 
kvalifikationer, som også hele tiden skal 
opdateres i forbindelse med teknologiske 
ændringer og innovationer. Hvis 
arbejdstagerne skal kunne blive i arbejde 
og komme videre og være parat til nye og 
ændrede arbejdsmarkeder, skal de løbende
opkvalificeres. Virksomhedernes 
produktivitet afhænger af, om de kan 
bygge på og fastholde en arbejdsstyrke, der 
kan tilpasse sig forandringer. Staten må 
sørge for, at uddannelsesniveauet 
forbedres, og at unge udstyres med de 
nødvendige nøglekompetencer, sådan som 
det er anført i den europæiske 
ungdomspagt. For at forbedre
beskæftigelsesudsigterne for de unge bør 
EU arbejde for, at gennemsnitlig højst 10 

Videnbaserede og servicebaserede 
økonomier kræver andre kvalifikationer 
end det traditionelle erhvervsliv; 
kvalifikationer, som også hele tiden skal 
opdateres i forbindelse med teknologiske 
ændringer og innovationer. Hvis 
arbejdstagerne skal kunne blive i arbejde 
og komme videre og være parat til nye og 
ændrede arbejdsmarkeder, skal de løbende 
opkvalificeres. Virksomhedernes 
produktivitet afhænger af, om de kan 
bygge på og fastholde en arbejdsstyrke, der 
kan tilpasse sig forandringer. Staten må 
sørge for, at uddannelsesniveauet 
forbedres, og at unge udstyres med de 
nødvendige nøglekompetencer, sådan som 
det er anført i den europæiske 
ungdomspagt. For at forbedre 
beskæftigelsesudsigterne for de unge bør 
EU arbejde for, at gennemsnitlig højst 10 
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% af eleverne forlader skolen tidligt, og at 
mindst 85 % af unge på 22 år har en 
uddannelse på gymnasieniveau i 2010. 
Politikken bør også tage sigte på at øge 
EU's gennemsnit for deltagelse i livslang 
læring til mindst 12,5 % af de voksne 
erhvervsaktive (25-64-årige). Alle parter 
må mobiliseres, så der kan udvikles en 
egentlig kultur med livslang læring, der 
starter på de tidlige alderstrin. For at opnå 
en væsentlig forøgelse af de offentlige og 
private investeringer i menneskelig kapital 
per capita og sikre disse investeringers 
kvalitet og effektivitet er det vigtigt at 
sørge for, at omkostninger og ansvar bliver 
rimeligt og gennemskueligt fordelt mellem 
alle aktører og forbedre det empiriske 
grundlag for uddannelsespolitikken. 
Medlemsstaterne bør i højere grad udnytte 
strukturfondene og Den Europæiske 
Investeringsbank til investeringer i almen 
og faglig uddannelse. For at nå disse mål 
skal medlemsstaterne forpligte sig til at 
gennemføre sammenhængende og 
omfattende strategier for livslang læring.

% af eleverne forlader skolen tidligt, og at 
mindst 85 % af unge på 22 år har en 
uddannelse på gymnasieniveau i 2010. 
Politikken bør også tage sigte på at øge 
EU's gennemsnit for deltagelse i livslang 
læring til mindst 12,5 % af de voksne 
erhvervsaktive (25-64-årige) med særlig 
vægt på kvinder, handicappede, 
indvandrere, etniske minoriteter og 
langtidsarbejdsløse. Alle parter må 
mobiliseres, så der kan udvikles en egentlig 
kultur med livslang læring, der starter på 
de tidlige alderstrin. For at opnå en 
væsentlig forøgelse af de offentlige og 
private investeringer i menneskelig kapital 
per capita og sikre disse investeringers 
kvalitet og effektivitet er det vigtigt at 
sørge for, at omkostninger og ansvar bliver 
rimeligt og gennemskueligt fordelt mellem 
alle aktører og forbedre det empiriske 
grundlag for uddannelsespolitikken. 
Medlemsstaterne bør i højere grad udnytte 
strukturfondene og Den Europæiske 
Investeringsbank til investeringer i almen 
og faglig uddannelse. For at nå disse mål 
skal medlemsstaterne forpligte sig til at 
gennemføre sammenhængende og 
omfattende strategier for livslang læring.

Or. es

Ændringsforslag 45
 Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 23 – Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- integrerede uddannelses- og 
erhvervsuddannelsespolitikker og en 
indsats for betydelig lettere adgang til 
erhvervsfaglig grunduddannelse, 
ungdomsuddannelse og højere uddannelse,
herunder lærlingeuddannelse og 
iværksætteruddannelse

- integrerede uddannelses- og 
erhvervsuddannelsespolitikker og en 
indsats for betydelig lettere adgang til 
erhvervsfaglig grunduddannelse, 
ungdomsuddannelse og højere uddannelse, 
herunder lærlingeuddannelse og 
iværksætteruddannelse, således at det 
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sikres, at den offentlige og private sektor 
fremmer kvinders deltagelse på de 
områder, hvor de er underrepræsenterede, 
og at kvindernes viden og kompetencer 
udnyttes

Or. el

Ændringsforslag 46
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 23 – Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- integrerede uddannelses- og 
erhvervsuddannelsespolitikker og en 
indsats for betydelig lettere adgang til 
erhvervsfaglig grunduddannelse, 
ungdomsuddannelse og højere uddannelse, 
herunder lærlingeuddannelse og 
iværksætteruddannelse

- integrerede uddannelses- og 
erhvervsuddannelsespolitikker og en 
indsats for betydelig lettere adgang til 
erhvervsfaglig grunduddannelse, 
ungdomsuddannelse og højere uddannelse, 
herunder lærlingeuddannelse og 
iværksætteruddannelse, navnlig ved at 
fremme en udvidelse af unge kvinders 
erhvervsmæssige valgmuligheder 

Or. fr

Ændringsforslag 47
 Astrid Lulling 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 23 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- effektive strategier til livslang læring, der 
er åbne for alle, i skoler, virksomheder, 
offentlige myndigheder og husholdninger i 
henhold til de på europæisk plan indgåede 
aftaler, herunder passende incitamenter og 
omkostningsdeling med henblik på at øge 
deltagelsen i efter- og videreuddannelse 
gennem hele livet, især for lavtuddannede 

effektive strategier til livslang læring, der 
er åbne for alle, i skoler, virksomheder, 
offentlige myndigheder og husholdninger i 
henhold til de på europæisk plan indgåede 
aftaler, herunder passende incitamenter og 
omkostningsdeling med henblik på at øge 
deltagelsen i efter- og videreuddannelse 
gennem hele livet, især for lavtuddannede 
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og ældre arbejdstagere. arbejdstagere, ældre arbejdstagere og 
arbejdstagere, der har forladt 
arbejdsmarkedet midlertidigt eller 
definitivt for at påtage sig deres 
familiemæssige forpligtelser

Or. fr

Ændringsforslag 48
 Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Forslag til beslutning – ændringsretsakt
Bilag – Retningslinje 23 – Led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- effektive strategier til livslang læring, der 
er åbne for alle, i skoler, virksomheder, 
offentlige myndigheder og husholdninger i 
henhold til de på europæisk plan indgåede 
aftaler, herunder passende incitamenter og 
omkostningsdeling med henblik på at øge 
deltagelsen i efter- og videreuddannelse 
gennem hele livet, især for lavtuddannede 
og ældre arbejdstagere.

effektive strategier til livslang læring, der 
er åbne for alle, i skoler, virksomheder, 
offentlige myndigheder og husholdninger i 
henhold til de på europæisk plan indgåede 
aftaler, herunder passende incitamenter og 
omkostningsdeling med henblik på at øge 
deltagelsen i efter- og videreuddannelse 
gennem hele livet, især for lavtuddannede 
arbejdstagere, ældre arbejdstagere og 
arbejdstagere i alle aldre, der har forladt 
arbejdsmarkedet midlertidigt for at forene 
arbejdsliv og familieliv.

Or. el
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