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Ändringsförslag 15
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den genomgång av medlemsstaternas 
nationella reformprogram som ingår i 
kommissionens årliga lägesrapport och 
utkastet till gemensam 
sysselsättningsrapport visar att 
medlemsstaterna bör fortsätta sina 
ansträngningar för följande prioriterade 
ändamål:

(2) Den genomgång av medlemsstaternas 
nationella reformprogram som ingår i 
kommissionens årliga lägesrapport och 
utkastet till gemensam 
sysselsättningsrapport visar att 
medlemsstaterna bör fortsätta sina 
ansträngningar för att öka 
sysselsättningen, framför allt bland 
kvinnor och äldre arbetstagare, för 
följande prioriterade ändamål:

– Att få ut och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet 
och modernisera de sociala 
trygghetssystemen.

– Att få ut och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, där de har 
arbetstillfällen av hög kvalitet, öka 
arbetskraftsutbudet och modernisera de 
sociala trygghetssystemen.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
förmåga att anpassa sig efter 
globaliseringens utmaningar.

– Att öka investeringarna i humankapital 
genom bättre utbildning och färdigheter.

– Att öka investeringarna i humankapital 
genom bättre utbildning och färdigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 2a
Vid genomförandet av riktlinjerna bör 
medlemsstaterna öka samverkan mellan 
riktlinjerna och den öppna 
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samordningsmetod som används i fråga 
om social trygghet och integration.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Full sysselsättning: För att upprätthålla 
den ekonomiska tillväxten och förstärka 
den sociala sammanhållningen är det 
viktigt att uppnå full sysselsättning och 
minska arbetslösheten och antalet personer 
utanför arbetskraften, genom att öka 
efterfrågan och utbud på arbetskraft genom 
en integrerad strategi som bygger på 
flexicurity. Detta förutsätter åtgärder såväl 
för flexibilitet i fråga om 
arbetsmarknader, arbetsorganisation och 
arbetsmarknadsrelationer som för 
sysselsättningstrygghet och social trygghet.

– Full sysselsättning: För att upprätthålla 
den ekonomiska tillväxten, förstärka den 
sociala sammanhållningen och påskynda 
den sociala utvecklingen är det viktigt att 
uppnå en situation med full sysselsättning, 
där rättigheter och anständiga löner 
garanteras för arbetstagarna, och minska 
arbetslösheten och antalet personer utanför 
arbetskraften, genom att öka efterfrågan 
och utbud på arbetskraft. Detta förutsätter 
åtgärder såväl för förbättring av
arbetsorganisation och 
arbetsmarknadsrelationer som för 
sysselsättningstrygghet och social trygghet.

Or. pt

Ändringsförslag 18
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet:
Strävandena att öka sysselsättningsgraden 
går hand i hand med att arbete görs mer 
attraktivt och att arbetets kvalitet och 
arbetsproduktivitetens tillväxt förbättras, 
samtidigt som segmenteringen av 

– Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet:
Strävandena att öka sysselsättningsgraden 
går hand i hand med att arbete görs mer 
attraktivt och att arbetets kvalitet och 
arbetsproduktivitetens tillväxt förbättras, 
samtidigt som segmenteringen av 
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arbetsmarknaden och andelen arbetande 
fattiga minskar. Synergier mellan arbetets 
kvalitet, produktivitet och sysselsättning 
bör utnyttjas till fullo.

arbetsmarknaden minskar och utbudet av 
frivilligt deltidsarbete ökar. Synergier 
mellan arbetets kvalitet, produktivitet och 
sysselsättning bör utnyttjas till fullo.

Or. fr

Ändringsförslag 19
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet:
Strävandena att öka sysselsättningsgraden 
går hand i hand med att arbete görs mer 
attraktivt och att arbetets kvalitet och 
arbetsproduktivitetens tillväxt förbättras, 
samtidigt som segmenteringen av 
arbetsmarknaden och andelen arbetande 
fattiga minskar. Synergier mellan arbetets 
kvalitet, produktivitet och sysselsättning 
bör utnyttjas till fullo.

– Bättre kvalitet och produktivitet i arbetet:
Strävandena att öka sysselsättningsgraden 
går hand i hand med att arbete görs mer 
attraktivt och att arbetets kvalitet och 
arbetsproduktivitetens tillväxt förbättras, 
samtidigt som segmenteringen av 
arbetsmarknaden, orättvisorna mellan 
kvinnor och män samt andelen arbetande 
fattiga minskar. Synergier mellan arbetets 
kvalitet, produktivitet och sysselsättning 
bör utnyttjas till fullo.

Or. es

Ändringsförslag 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar barn –
förhindra uteslutning från arbetsmarknaden 
och stödja missgynnade människors 

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar 
enföräldersfamiljer och det stora antalet 
medellösa familjer –, förhindra uteslutning 
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integration i arbetslivet, samt för att minska 
de regionala skillnaderna när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

från arbetsmarknaden och stödja 
missgynnade människors integration i 
arbetslivet, samt för att minska de 
regionala skillnaderna när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
med tanke på den öppna
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

Or. el

Ändringsförslag 21
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar barn –
förhindra uteslutning från arbetsmarknaden 
och stödja missgynnade människors 
integration i arbetslivet, samt för att minska 
de regionala skillnaderna när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar barn och 
enföräldersfamiljer –, förhindra 
uteslutning från arbetsmarknaden och 
stödja missgynnade människors integration 
i arbetslivet, samt för att minska de 
regionala skillnaderna när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

Or. fr
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Ändringsförslag 22
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar barn –
förhindra uteslutning från arbetsmarknaden 
och stödja missgynnade människors 
integration i arbetslivet, samt för att minska 
de regionala skillnaderna när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar kvinnor 
och barn – förhindra uteslutning från 
arbetsmarknaden och stödja missgynnade 
människors integration i arbetslivet, samt 
för att minska de regionala skillnaderna när 
det gäller sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

Or. pt

Ändringsförslag 23
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – stecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar barn –
förhindra uteslutning från arbetsmarknaden 
och stödja missgynnade människors 
integration i arbetslivet, samt för att minska 
de regionala skillnaderna när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 

– Förstärkt social och territoriell 
sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar barn –
förhindra uteslutning från arbetsmarknaden 
och stödja kvinnors och missgynnade 
människors integration i arbetslivet, samt 
för att minska de regionala skillnaderna när 
det gäller sysselsättning, arbetslöshet och 
arbetsproduktivitet, särskilt i eftersatta 
regioner. En ökad samverkan är nödvändig 
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med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

med tanke på den öppna 
samordningsmetod som används i fråga om 
social trygghet och integration.

Or. es

Ändringsförslag 24
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka utrymmet för framsteg är det 
viktigt att garantera lika möjligheter och 
bekämpa diskriminering. Integrering av 
jämställdhetsperspektiv och främjande av 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör 
garanteras i alla åtgärder. Man bör ägna 
särskild möda åt att minska klyftorna 
mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden i linje med den 
europeiska jämställdhetspakten, vilket 
också kommer att gynna medlemsstaternas 
arbete för att bemöta de framtida 
demografiska utmaningarna. Som en del av 
en ny generationsöverskridande strategi 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de 
ungas situation, varvid den 
europeiska pakten för ungdomsfrågor bör 
genomföras, samt åt främjande av tillgång 
till arbete under hela arbetslivet. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt att 
väsentligt minska sysselsättningsklyftorna 
för mindre gynnade personer, inbegripet 
personer med funktionshinder, samt 
klyftorna mellan medborgare i tredjeland 
och EU-medborgare, i linje med eventuella 
nationella mål.

För att öka utrymmet för framsteg är det 
viktigt att garantera lika möjligheter och 
bekämpa diskriminering. Integrering av 
jämställdhetsperspektiv och främjande av 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör 
garanteras i alla åtgärder. Man bör ägna 
särskild möda åt att minska klyftorna 
mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden i linje med den 
europeiska jämställdhetspakten, vilket 
förutsätter en strikt tillämpning av 
EU:s direktiv för likabehandling och 
undanröjande av bristande jämställdhet. 
Detta kommer att gynna medlemsstaternas 
arbete för att bemöta de framtida 
demografiska utmaningarna. Som en del av 
en ny generationsöverskridande strategi 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de 
ungas situation, varvid den 
europeiska pakten för ungdomsfrågor bör 
genomföras, samt åt främjande av tillgång 
till arbete under hela arbetslivet. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt att 
väsentligt minska sysselsättningsklyftorna 
för mindre gynnade personer, inbegripet 
kvinnor och personer med funktionshinder, 
samt klyftorna mellan medborgare i 
tredjeland och EU-medborgare, i linje med 
eventuella nationella mål.

Or. el
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Ändringsförslag 25
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att öka utrymmet för framsteg är det 
viktigt att garantera lika möjligheter och 
bekämpa diskriminering. Integrering av 
jämställdhetsperspektiv och främjande av 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör 
garanteras i alla åtgärder. Man bör ägna 
särskild möda åt att minska klyftorna 
mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden i linje med den 
europeiska jämställdhetspakten, vilket 
också kommer att gynna medlemsstaternas 
arbete för att bemöta de framtida 
demografiska utmaningarna. Som en del av 
en ny generationsöverskridande strategi 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de 
ungas situation, varvid den europeiska 
pakten för ungdomsfrågor bör genomföras, 
samt åt främjande av tillgång till arbete 
under hela arbetslivet. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt att 
väsentligt minska sysselsättningsklyftorna 
för mindre gynnade personer, inbegripet 
personer med funktionshinder, samt 
klyftorna mellan medborgare i tredjeland 
och EU-medborgare, i linje med eventuella 
nationella mål.

För att öka utrymmet för framsteg är det 
viktigt att garantera lika möjligheter och 
bekämpa diskriminering. Integrering av 
jämställdhetsperspektiv och främjande av 
jämställdhet mellan kvinnor och män bör 
garanteras i alla åtgärder. Man bör ägna 
särskild möda åt att minska klyftorna 
mellan kvinnor och män på 
arbetsmarknaden i linje med den 
europeiska jämställdhetspakten, framför 
allt genom att korrekt och konkret 
tillämpa EU:s likabehandlingsdirektiv. 
Detta kommer att gynna medlemsstaternas 
arbete för att bemöta de framtida 
demografiska utmaningarna. Som en del av 
en ny generationsöverskridande strategi 
bör särskild uppmärksamhet ägnas åt de 
ungas situation, varvid den europeiska 
pakten för ungdomsfrågor bör genomföras, 
samt åt främjande av tillgång till arbete 
under hela arbetslivet. Särskild 
uppmärksamhet måste ägnas åt att 
väsentligt minska sysselsättningsklyftorna 
för mindre gynnade personer, inbegripet 
personer med funktionshinder, samt 
klyftorna mellan medborgare i tredjeland 
och EU-medborgare, i linje med eventuella 
nationella mål.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 17 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 17. Föra en sysselsättningspolitik 
som syftar till att uppnå full sysselsättning, 
förbättra kvaliteten och produktiviteten i 
arbetet och stärka den sociala och 
territoriella sammanhållningen.

Riktlinje 17. Föra en sysselsättningspolitik 
som syftar till att uppnå full sysselsättning, 
förbättra kvaliteten och
sysselsättningstryggheten och stärka den 
sociala och territoriella sammanhållningen
samt främja en övergripande strategi där 
problemen med kvinnors arbetslöshet och 
arbetsvillkor, kvinnors begränsade 
deltagande på arbetsmarknaden och den 
orättvisa fördelningen av oavlönat arbete i 
hemmet integreras.

Or. pt

Ändringsförslag 27
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 6 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet
och modernisera de sociala 
trygghetssystemen.

– Att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka utbudet av hel- och 
deltidsarbeten och modernisera de sociala 
trygghetssystemen.

Or. fr
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Ändringsförslag 28
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 6 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet 
och modernisera de sociala 
trygghetssystemen.

– Att få in och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet, 
stärka jämställdheten och modernisera de 
sociala trygghetssystemen.

Or. es

Ändringsförslag 29
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 6 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
förmåga att anpassa sig till nya 
utmaningar.

Or. fr

Ändringsförslag 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 1 - rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att få ut och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet 
och modernisera de sociala 
trygghetssystemen

1. Att få ut och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet, 
stärka jämställdheten och modernisera de 
sociala trygghetssystemen

Or. es
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Ändringsförslag 31
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 1 - rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Att få ut och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, öka arbetskraftsutbudet 
och modernisera de sociala 
trygghetssystemen

1. Att få ut och behålla fler människor på 
arbetsmarknaden, helst i
tillsvidareanställning, öka 
arbetskraftsutbudet och modernisera de 
sociala trygghetssystemen

Or. fr

Ändringsförslag 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Att höja sysselsättningsnivåerna är det 
mest effektiva sättet att generera 
ekonomisk tillväxt och främja ekonomier 
utan social utslagning, samtidigt som det 
sörjs för ett skyddsnät för de människor 
som är oförmögna att arbeta. Med tanke på 
att antalet människor i arbetsför ålder 
väntas sjunka har det blivit ännu viktigare 
att främja en livscykelinriktad syn på 
arbete och modernisera de sociala 
trygghetssystemen i syfte att sörja för att de 
är lämpliga, ekonomiskt hållbara och 
anpassade till de föränderliga behoven i 
samhället. Man bör särskilt sträva efter att 
komma till rätta med de bestående 
skillnaderna i fråga om sysselsättning 
mellan kvinnor och män, att verka för en 
fortsatt ökad sysselsättningsgrad för äldre 
arbetstagare och unga som ett led i en ny 
generationsövergripande strategi, samt att 

Att höja sysselsättningsnivåerna är det 
mest effektiva sättet att generera 
ekonomisk tillväxt och främja ekonomier 
utan social utslagning, samtidigt som det 
sörjs för ett skyddsnät för de människor 
som är oförmögna att arbeta. Med tanke på 
att antalet människor i arbetsför ålder 
väntas sjunka har det blivit ännu viktigare 
att främja en livscykelinriktad syn på 
arbete och modernisera de sociala 
trygghetssystemen i syfte att sörja för att de 
är lämpliga, ekonomiskt hållbara och 
anpassade till de föränderliga behoven i 
samhället. Man bör särskilt sträva efter att 
komma till rätta med de bestående 
skillnaderna i fråga om sysselsättning 
mellan kvinnor och män, att verka för en 
fortsatt ökad sysselsättningsgrad för äldre 
arbetstagare och unga som ett led i en ny 
generationsövergripande strategi, samt att 
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främja ett aktivt deltagande på 
arbetsmarknaden för de grupper som varit 
utestängda. Det krävs också stärkta insatser 
för att förbättra de ungas situation på 
arbetsmarknaden och för att kraftigt 
minska ungdomsarbetslösheten, som i 
genomsnitt är dubbelt så hög som den 
samlade arbetslösheten.

främja ett aktivt deltagande på 
arbetsmarknaden för de grupper som varit 
utestängda, framför allt personer som 
drabbas av diskriminering på flera 
grunder, som bara förstärks av 
otillgängliga öregioners och 
bergsområdens besvärliga geografiska 
läge. Det krävs också stärkta insatser för 
att förbättra de ungas situation på 
arbetsmarknaden och för att kraftigt 
minska ungdomsarbetslösheten, som i 
genomsnitt är dubbelt så hög som den 
samlade arbetslösheten.

Or. el

Ändringsförslag 33
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 18 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Resoluta åtgärder för att öka kvinnors 
deltagande och minska klyftorna mellan 
män och kvinnor när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet och löner.

– Resoluta åtgärder för att öka kvinnors 
deltagande och minska klyftorna mellan 
män och kvinnor när det gäller 
sysselsättning, arbetslöshet, löner, karriär 
och yrkesutbildning.

Or. pt

Ändringsförslag 34
Ilda Figueiredo

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 18 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Bättre balans mellan arbete och privatliv 
samt tillhandahållande av tillgänglig 
barnomsorg och anhörigvård till rimliga 
priser.

– Bättre balans mellan arbete och privatliv, 
framför allt genom stöd till 
enföräldersfamiljer genom att främja en 
rättvis fördelning av familjeansvaret, 
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investeringar i offentliga tjänster och 
förvaltning av dessa samt möjlighet för 
föräldrar (såväl kvinnor som män) att 
arbeta deltid, utan att diskrimineras i 
förhållande till heltidsarbetande, samt 
tillhandahållande av tillgänglig omsorg av 
hög kvalitet till rimliga priser för 
90 procent av de skolpliktiga barnen i 
samtliga medlemsstater till 2010 liksom 
tillgänglig anhörigvård av hög kvalitet till 
rimliga priser.

Or. pt

Ändringsförslag 35
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Man bör också vidta aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder för att hjälpa 
långtidsarbetslösa, med målet att uppnå ett 
arbetsmarknadsdeltagande på 25 % år 
2010. Metoderna för att öka de arbetslösas 
aktivitet bör omfatta utbildning, 
omskolning, praktikplatser, anställning 
eller andra åtgärder som främjar 
anställbarheten, när det är lämpligt 
kombinerat med fortlöpande stöd i 
sökandet efter arbete. Att underlätta 
tillgången till arbete för arbetssökande, 
förebygga arbetslöshet och sörja för att de 
som blir arbetslösa har fortsatt nära 
anknytning till arbetsmarknaden och 
bibehåller sin anställbarhet är av stor 
betydelse för att öka deras deltagande och 
bekämpa social uteslaging. Dessa mål 
ligger också i linje med principerna om 
flexicurity. För detta krävs att hinder för att 
komma in på arbetsmarknaden avlägsnas, 
vilket kan ske genom att man erbjuder 
effektiv hjälp till arbetssökande, underlättar 
tillträdet till utbildning och andra aktiva 

Man bör också vidta aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder för att hjälpa 
långtidsarbetslösa, med målet att uppnå ett 
arbetsmarknadsdeltagande på 25 % år 
2010. Metoderna för att öka de arbetslösas 
aktivitet bör omfatta utbildning, 
omskolning, praktikplatser, anställning 
eller andra åtgärder som främjar 
anställbarheten, när det är lämpligt 
kombinerat med fortlöpande stöd i 
sökandet efter arbete. Att underlätta 
tillgången till arbete för arbetssökande, 
förebygga arbetslöshet och sörja för att de 
som blir arbetslösa har fortsatt nära 
anknytning till arbetsmarknaden och 
bibehåller sin anställbarhet är av stor 
betydelse för att öka deras deltagande och 
bekämpa social uteslaging. Dessa mål 
ligger också i linje med principerna om 
flexicurity. För detta krävs att hinder för att 
komma in på arbetsmarknaden avlägsnas, 
vilket kan ske genom att man erbjuder 
effektiv hjälp till arbetssökande, underlättar 
tillträdet till utbildning och andra aktiva 
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arbetsmarknadsåtgärder, ser till att 
bastjänster erbjuds till överkomliga priser 
och att en miniminivå av resurser är 
tillgängliga för alla. Genom att närma sig 
problemet på detta sätt bör man kunna 
försäkra sig om att arbete lönar sig för alla 
arbetstagare, och samtidigt reducera 
arbetslöshet, fattigdom och 
sysslolöshetsfällor. Särskild 
uppmärksamhet behöver ägnas åt 
arbetsmarknadsintegrationen av mindre 
gynnade personer, däribland lågutbildade 
arbetstagare, inbegripet genom en 
utbyggnad av sociala tjänster och 
samhällsekonomiska åtgärder samt genom 
utveckling av nya källor till sysselsättning 
som svar på gemensamma behov. Att 
bekämpa diskriminering, främja tillträdet 
till arbetsmarknaden för funktionshindrade 
och att integrera invandrare och 
minoritetsgrupper är särskilt viktigt.

arbetsmarknadsåtgärder, ser till att 
bastjänster erbjuds till överkomliga priser 
och att en miniminivå av resurser är 
tillgängliga för alla. Genom att närma sig 
problemet på detta sätt bör man kunna 
försäkra sig om att arbete lönar sig för alla 
arbetstagare och att principen om lika lön 
för lika arbete respekteras, och samtidigt 
reducera arbetslöshet, fattigdom och 
sysslolöshetsfällor. Särskild 
uppmärksamhet behöver ägnas åt 
arbetsmarknadsintegrationen av mindre 
gynnade personer, däribland lågutbildade 
arbetstagare, inbegripet genom en 
utbyggnad av sociala tjänster och 
samhällsekonomiska åtgärder samt genom 
utveckling av nya källor till sysselsättning 
som svar på gemensamma behov. Att 
bekämpa diskriminering, främja tillträdet 
till arbetsmarknaden för kvinnor och 
funktionshindrade och att integrera 
invandrare och minoritetsgrupper är 
särskilt viktigt.

Or. es

Ändringsförslag 36
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 19 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– utveckling av nya källor till 
sysselsättning inom tjänster med inriktning 
på personer och företag, särskilt på lokal 
nivå.

– utveckling av nya källor till 
sysselsättning inom tjänster med inriktning 
på personer och företag, särskilt på lokal 
och regional nivå.

Or. fr
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Ändringsförslag 37
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riktlinje 19a. Att säkra aktiv integrering 
på arbetsmarknaden med hjälp av 
konkreta åtgärder som möjliggör tillgång 
till varaktiga och kvalificerade 
arbetstillfällen.

Or. fr

Ändringsförslag 38
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 20 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Modernisering och förstärkning av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, särskilt 
arbetsförmedlingarna, bland annat i syfte 
att garantera större öppenhet när det gäller 
sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter 
på nationell nivå och på EU-nivå.

– Modernisering och förstärkning av 
arbetsmarknadsinstitutionerna, särskilt 
arbetsförmedlingarna, bland annat i syfte 
att garantera större öppenhet när det gäller 
sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter 
på nationell nivå och på EU-nivå och 
utförligare information om 
likabehandling och lika möjligheter för 
kvinnor och män.

Or. fr

Ändringsförslag 39
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 2 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förbättring av arbetskraftens och 2. Förbättring av de arbetssökandes, 
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företagens anpassningsförmåga arbetskraftens och företagsledarnas
anpassningsförmåga

Or. fr

Ändringsförslag 40
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 21 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– anpassning av arbetslagstiftningen, vid 
behov genom en översyn av olika typer av 
anställningsavtal och 
arbetstidsarrangemang,

– anpassning av arbetslagstiftningen och 
arbetstidsarrangemang,

Or. fr

Ändringsförslag 41
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 21 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– hantering av problemet med odeklarerat 
arbete,

– hantering av problemet med odeklarerat 
arbete genom åtgärder som gör sådant 
arbete ointressant för arbetstagarna och 
företagen,

Or. fr
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Ändringsförslag 42
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 21 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bättre föregripande och positiv hantering 
av förändringar, inbegripet ekonomisk 
omstrukturering, framför allt förändringar 
som är förbundna med öppnandet av 
handeln, så att de sociala kostnaderna för
förändringarna blir så små som möjligt och 
en anpassning underlättas,

– bättre föregripande och positiv hantering 
av förändringar som följer av 
globaliseringen, inbegripet ekonomisk 
omstrukturering, så att förändringarnas
sociala konsekvenser blir så små som 
möjligt och en anpassning underlättas,

Or. fr

Ändringsförslag 43
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 21 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– stöd till omställningar med anknytning 
till yrkesstatus, inbegripet utbildning, 
verksamhet som egenföretagare, bildande 
av företag samt geografisk rörlighet.

– genomförande av medlemsstaternas 
egna handlingsplaner, som bygger på de 
gemensamma principer om flexicurity 
som antagits av rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Förslag till beslut
Bilaga – avsnitt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kunskapsbaserade och tjänstebaserade 
ekonomier kräver andra färdigheter än 
traditionella industrier – färdigheter som 
kontinuerligt behöver uppdateras med 

Kunskapsbaserade och tjänstebaserade 
ekonomier kräver andra färdigheter än 
traditionella industrier – färdigheter som 
kontinuerligt behöver uppdateras med 
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tanke på tekniska förändringar och 
innovation. Om arbetstagarna ska kunna 
stanna kvar och göra framsteg i arbetet 
måste de förvärva flera färdigheter och 
regelbundet förnya dem. Företagens 
produktivitet är beroende av att de kan 
bygga upp och behålla en arbetsstyrka som 
kan anpassa sig till förändringar. Den 
offentliga sektorn måste sörja för att 
utbildningsnivåerna förbättras och att unga 
människor får den nyckelkompetens som 
behövs, i överensstämmelse med den 
europeiska pakten för ungdomsfrågor. För 
att förbättra unga människors utsikter på 
arbetsmarknaden bör EU sätta som mål att 
de elever som slutar skolan i förtid ska 
utgöra högst 10 %, och att minst 85 % av 
dem som är 22 år gamla år 2010 ska ha 
slutfört gymnasieutbildning. Politiken bör 
resultera i att genomsnittsnivån inom EU 
för deltagande i livslångt lärande når upp 
till minst 12,5 % av den vuxna 
befolkningen i arbetsför ålder 
(åldersgruppen 25–64). Alla berörda 
aktörer bör engageras i arbetet med att 
utveckla och förankra principen om 
livslångt lärande från tidigaste ålder. För 
att en betydande ökning av de offentliga 
och privata investeringarna i humankapital 
per capita ska kunna uppnås och 
investeringarnas kvalitet och effektivitet 
ska kunna garanteras, är det viktigt att se 
till att kostnaderna och ansvaret fördelas på 
ett rättvist och öppet sätt mellan alla 
aktörer. Man bör också sträva efter att 
bredda det empiriska underlaget när det 
gäller utbildningsåtgärder. 
Medlemsstaterna bör utnyttja 
strukturfonderna och 
Europeiska investeringsbanken på ett bättre 
sätt för investeringar i utbildning. För att 
uppnå dessa mål måste medlemsstaterna 
lägga sig vinn om att genomföra de 
samlade och övergripande strategier för 
livslångt lärande som ingår i deras tidigare 
åtaganden.

tanke på tekniska förändringar och 
innovation. Om arbetstagarna ska kunna 
stanna kvar och göra framsteg i arbetet 
måste de förvärva flera färdigheter och 
regelbundet förnya dem. Företagens 
produktivitet är beroende av att de kan 
bygga upp och behålla en arbetsstyrka som 
kan anpassa sig till förändringar. Den 
offentliga sektorn måste sörja för att
utbildningsnivåerna förbättras och att unga 
människor får den nyckelkompetens som 
behövs, i överensstämmelse med den 
europeiska pakten för ungdomsfrågor. För 
att förbättra unga människors utsikter på 
arbetsmarknaden bör EU sätta som mål att 
de elever som slutar skolan i förtid ska 
utgöra högst 10 %, och att minst 85 % av 
dem som är 22 år gamla år 2010 ska ha 
slutfört gymnasieutbildning. Politiken bör 
resultera i att genomsnittsnivån inom EU 
för deltagande i livslångt lärande når upp 
till minst 12,5 % av den vuxna 
befolkningen i arbetsför ålder 
(åldersgruppen 25–64). Alla berörda 
aktörer bör engageras i arbetet med att 
utveckla och förankra principen om 
livslångt lärande från tidigaste ålder, med 
särskild tonvikt på kvinnor, 
funktionshindrade, invandrare, etniska 
minoriteter och långtidsarbetslösa. För att 
en betydande ökning av de offentliga och 
privata investeringarna i humankapital per 
capita ska kunna uppnås och 
investeringarnas kvalitet och effektivitet 
ska kunna garanteras, är det viktigt att se 
till att kostnaderna och ansvaret fördelas på 
ett rättvist och öppet sätt mellan alla 
aktörer. Man bör också sträva efter att 
bredda det empiriska underlaget när det 
gäller utbildningsåtgärder. 
Medlemsstaterna bör utnyttja 
strukturfonderna och 
Europeiska investeringsbanken på ett bättre 
sätt för investeringar i utbildning. För att 
uppnå dessa mål måste medlemsstaterna 
lägga sig vinn om att genomföra de 
samlade och övergripande strategier för 
livslångt lärande som ingår i deras tidigare 
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åtaganden.

Or. es

Ändringsförslag 45
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 23 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en utbildningspolitik och 
utbildningsåtgärder som omfattar alla, i 
syfte att avsevärt underlätta tillträdet till 
grundläggande yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och högre utbildning, 
inklusive lärlingsutbildning och utbildning 
i entreprenörskap,

– en utbildningspolitik och 
utbildningsåtgärder som omfattar alla, i 
syfte att avsevärt underlätta tillträdet till 
grundläggande yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och högre utbildning, 
inklusive lärlingsutbildning och utbildning 
i entreprenörskap, där den offentliga och 
den privata sektorn uppmuntrar kvinnors 
deltagande där kvinnorepresentationen är 
svag liksom tillvaratagande av kvinnornas 
kunskap och kompetens,

Or. el

Ändringsförslag 46
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 23 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en utbildningspolitik och 
utbildningsåtgärder som omfattar alla, i 
syfte att avsevärt underlätta tillträdet till 
grundläggande yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och högre utbildning, 
inklusive lärlingsutbildning och utbildning 
i entreprenörskap,

– en utbildningspolitik och 
utbildningsåtgärder som omfattar alla, i 
syfte att avsevärt underlätta tillträdet till 
grundläggande yrkesutbildning, 
gymnasieutbildning och högre utbildning, 
inklusive lärlingsutbildning och utbildning 
i entreprenörskap, samtidigt som man 
framför allt uppmuntrar unga kvinnor att 
göra olika yrkesval,
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Or. fr

Ändringsförslag 47
Astrid Lulling

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 23 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– effektiva strategier för livslångt lärande 
öppna för alla i skolor, företag, offentliga 
myndigheter och hem i enlighet med 
europeiska avtal, inbegripet lämpliga 
stimulansåtgärder och 
kostnadsfördelningsmekanismer för att öka 
deltagandet i vidareutbildning och 
arbetsplatsutbildning under hela livscykeln, 
särskilt för lågutbildade och äldre 
arbetstagare.

– effektiva strategier för livslångt lärande 
öppna för alla i skolor, företag, offentliga 
myndigheter och hem i enlighet med 
europeiska avtal, inbegripet lämpliga 
stimulansåtgärder och 
kostnadsfördelningsmekanismer för att öka 
deltagandet i vidareutbildning och 
arbetsplatsutbildning under hela livscykeln, 
särskilt för lågutbildade arbetstagare, äldre 
arbetstagare och personer som har lämnat 
arbetsmarknaden tillfälligt eller för gott, 
för att säkra deras familjeansvar.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 23 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– effektiva strategier för livslångt lärande 
öppna för alla i skolor, företag, offentliga 
myndigheter och hem i enlighet med 
europeiska avtal, inbegripet lämpliga 
stimulansåtgärder och 
kostnadsfördelningsmekanismer för att öka 
deltagandet i vidareutbildning och 
arbetsplatsutbildning under hela livscykeln, 
särskilt för lågutbildade och äldre 
arbetstagare.

– effektiva strategier för livslångt lärande 
öppna för alla i skolor, företag, offentliga 
myndigheter och hem i enlighet med 
europeiska avtal, inbegripet lämpliga 
stimulansåtgärder och 
kostnadsfördelningsmekanismer för att öka 
deltagandet i vidareutbildning och 
arbetsplatsutbildning under hela livscykeln, 
särskilt för lågutbildade arbetstagare, äldre 
arbetstagare och arbetstagare i alla åldrar 
som tillfälligt har lämnat 
arbetsmarknaden för att kunna förena 
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yrkesliv och familjeliv.

Or. el
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