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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning
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 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, øge 
arbejdskraftudbuddet, modernisere de 
sociale beskyttelsessystemer og vedtage en 
global strategi for ligestilling og ikke-
forskelsbehandling

- at forbedre arbejdstageres og 
virksomheders omstillingsevne

- at forbedre arbejdstageres og 
virksomheders omstillingsevne

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til beslutning
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 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 - navnlig for 
at forene arbejdsliv og familieliv - samt 
beskæftigelsessikkerhed og social 
sikkerhed.

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til beslutning
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, reducere omfanget af 
usikre ansættelsesforhold og nedsætte 
antallet af fattige arbejdstagere. Synergier 
mellem kvalitet på arbejdet, produktivitet 
og beskæftigelse skal udnyttes fuldt ud.

Or. fr
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Ændringsforslag 4

Forslag til beslutning
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 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

Ændringsforslag 5

Forslag til beslutning
Afsnit – 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 

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, bl.a. ved 
nøje anvendelse af EU's 
ligestillingsdirektiver. Dette vil hjælpe 
medlemsstaterne med at takle den
demografiske udfordring. Som led i en ny 
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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.

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 6

Forslag til beslutning
Bilag – afsnit 6 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- øge investeringerne i menneskelige
kapital gennem bedre uddannelser og 
kompetencer

- øge investeringerne i menneskelig kapital 
gennem bedre uddannelser og kompetencer 
og ved fremme af et diversificeret 
erhvervsvalg for at øge mænds og 
kvinders beskæftigelsesegnethed i hele 
arbejdslivet.

Or. fr

Ændringsforslag 7

Forslag til beslutning
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 

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 
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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.

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. 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. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til beslutning
Bilag – sektion 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der må skabes sådanne vilkår, at det bliver 
lettere at gøre fremskridt i en 
beskæftigelsessammenhæng, uanset om der 
er tale om det første job, tilbagevenden til 
arbejdet efter orlov eller et ønske om at 
forlænge arbejdslivet. Kvaliteten i arbejdet, 
herunder løn og andre goder, arbejdsvilkår, 
adgang til livslang læring og 
karriereudsigter er af afgørende betydning 
for en flexicurity-tilgang, ligesom også 
støtte og incitamenter fra de sociale 
beskyttelsessystemer. For at fremme en 

Der må skabes sådanne vilkår, at det bliver 
lettere at gøre fremskridt i en 
beskæftigelsessammenhæng, uanset om der 
er tale om det første job, tilbagevenden til 
arbejdet efter orlov eller et ønske om at 
forlænge arbejdslivet. Kvaliteten i arbejdet, 
herunder løn og andre goder, arbejdsvilkår, 
adgang til livslang læring og 
karriereudsigter er af afgørende betydning 
for en flexicurity-tilgang, ligesom også
støtte og incitamenter fra de sociale 
beskyttelsessystemer. For at fremme en 
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livscyklustilgang til arbejde og gøre det 
nemmere at forene arbejde og familieliv er 
det nødvendigt at føre politikker, der sikrer 
børnepasning. At sikre pasning af mindst 
90 % af børn fra 3 år til alderen for 
obligatorisk skolestart og mindst 33 % af 
børn under 3 år inden 2010 er nyttige 
benchmarks. Stigningen i den 
gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for 
forældre, navnlig eneforsørgere, kræver 
foranstaltninger, der støtter familierne.
Medlemsstaterne bør navnlig tage hensyn 
til de særlige behov for eneforsørgere og 
familier med mange børn. For at forlænge 
arbejdslivet vil den faktiske gennemsnitlige 
alder for tilbagetrækning fra 
arbejdsmarkedet skulle øges med fem år på 
EU-niveau inden 2010 (sammenlignet med 
59,9 i 2001). Medlemsstaterne bør også 
vedtage foranstaltninger for 
sundhedsbeskyttelse, forebyggelse og 
fremme af sund livsstil for at nedbringe 
sygdomsbyrden, øge 
arbejdsproduktiviteten og forlænge 
arbejdslivet.

livscyklustilgang til arbejde og gøre det 
nemmere at forene arbejde og familieliv er 
det nødvendigt at føre politikker, der sikrer 
børnepasning. At sikre pasning af mindst 
90 % af børn fra 3 år til alderen for 
obligatorisk skolestart og mindst 33 % af 
børn under 3 år inden 2010 er af central 
betydning. Stigningen i den gennemsnitlige 
beskæftigelsesgrad for forældre, navnlig 
eneforsørgere, kræver foranstaltninger, der 
støtter familierne. Medlemsstaterne bør 
navnlig tage hensyn til de særlige behov 
for eneforsørgere, familier med mange 
børn og familier, der forsørger ældre og 
handicappede. For at forlænge arbejdslivet 
vil den faktiske gennemsnitlige alder for 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skulle 
øges med fem år på EU-niveau inden 2010 
(sammenlignet med 59,9 i 2001). 
Medlemsstaterne bør også vedtage 
foranstaltninger for sundhedsbeskyttelse, 
forebyggelse og fremme af sund livsstil for 
at nedbringe sygdomsbyrden, øge 
arbejdsproduktiviteten og forlænge 
arbejdslivet.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til beslutning
Bilag – retningslinje 18 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- en fornyet indsats for at åbne veje til 
beskæftigelse for unge mennesker og 
nedbringe ungdomsarbejdsløsheden som 
nævnt i den europæiske ungdomspagt

- en fornyet indsats for - under 
bekæmpelse af kønsdiskrimination - at 
åbne veje til beskæftigelse for unge 
mennesker og nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden som nævnt i den 
europæiske ungdomspagt

Or. fr
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Ændringsforslag 10

Forslag til beslutning
Bilag – retningslinje 18 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- moderne sociale beskyttelsessystemer, 
herunder pensioner og sundhedssystemer, 
som er socialt afbalancerede, finansielt 
holdbare, og som kan reagere på ændrede 
behov og støtte erhvervsdeltagelse og et 
længere arbejdsliv.

- moderne sociale beskyttelsessystemer, 
herunder pensioner og sundhedssystemer, 
som er socialt afbalancerede og finansielt 
holdbare, og som kan reagere på ændrede 
behov og støtte erhvervsdeltagelse, 
økonomisk uafhængighed og et længere 
arbejdsliv.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til beslutning
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 plan, ved 
forbedring af den sociale service på disse 
områder.

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til beslutning
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 

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

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til beslutning
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, og samtidig 
fremme kvinders deltagelse på de 
områder, hvor de er underrepræsenterede

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til beslutning
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, 
ældre arbejdstagere og arbejdstagere, der 
har forladt arbejdsmarkedet midlertidigt 
for at forene arbejdsliv og familieliv.

Or. fr
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