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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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 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, öka arbetskraftsutbudet 
och modernisera de sociala 
trygghetssystemen samt inta ett 
helhetsperspektiv på jämställdhet mellan 
könen och icke-diskriminering.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga.

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Full sysselsättning: För att upprätthålla – Full sysselsättning: För att upprätthålla 
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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.

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 särskilt för
att förena yrkesliv och familjeliv,
sysselsättningstrygghet och social trygghet.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – beaktandeled 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, antalet otrygga 
anställningar och andelen arbetande 
fattiga minskar. Synergier mellan arbetets 
kvalitet, produktivitet och sysselsättning 
bör utnyttjas till fullo.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 1 – beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Förstärkt social och territoriell – Förstärkt social och territoriell 
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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.

sammanhållning: Resoluta åtgärder är 
nödvändiga för att stärka den sociala 
integrationen, bekämpa fattigdom – i 
synnerhet fattigdom som drabbar 
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

Ändringsförslag 5

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 

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 en strikt tillämpning av 
gemenskapsdirektiven om likabehandling, 
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 
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personer med funktionshinder, samt 
klyftorna mellan medborgare i tredjeland 
och EU-medborgare, i linje med eventuella 
nationella mål.

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

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Bilaga – stycke 6 – beaktandeled 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

– Att öka investeringarna i humankapital 
genom bättre utbildning och färdigheter
och genom att främja ett mångsidigt 
yrkesval för att öka mäns och kvinnors
anställbarhet under hela deras yrkesliv.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Bilaga – sektion 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 

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 
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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 
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.

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 
främja ett aktivt deltagande på 
arbetsmarknaden för de grupper som varit 
utestängda, framför allt personer som 
utsatts för flera olika slag av 
diskriminering. 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. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Bilaga – sektion 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Man måste skapa rätt förutsättningar för att 
underlätta framsteg i yrkeslivet, oavsett om 
det för den enskilde är fråga om det första 
inträdet på arbetsmarknaden, en återgång 
till arbete efter ett uppehåll eller en önskan 
att förlänga sitt yrkesverksamma liv. 
Kvalitet i arbetet – inbegripet löner och 
förmåner, arbetsvillkor, möjligheter till 
livslångt lärande och karriärutsikter – är av 
avgörande betydelse för att flexicurity ska 
fungera, liksom stöd och stimulans genom 
de sociala trygghetssystemen. För att 
befrämja en livscykelinriktad syn på arbete 
och göra det lättare att kombinera yrkesliv 
och privatliv behövs det också en ökad 
satsning på barnomsorg. Man har som en 
lämplig referens satt som mål att det senast 
2010 ska finnas barnomsorg för ca 
90 procent av barnen mellan tre år och 
obligatorisk skolålder, och för ca 
33 procent av barnen under tre år. För att 
den genomsnittliga sysselsättningsgraden 

Man måste skapa rätt förutsättningar för att 
underlätta framsteg i yrkeslivet, oavsett om 
det för den enskilde är fråga om det första 
inträdet på arbetsmarknaden, en återgång 
till arbete efter ett uppehåll eller en önskan 
att förlänga sitt yrkesverksamma liv. 
Kvalitet i arbetet – inbegripet löner och 
förmåner, arbetsvillkor, möjligheter till 
livslångt lärande och karriärutsikter – är av 
avgörande betydelse för att flexicurity ska 
fungera, liksom stöd och stimulans genom 
de sociala trygghetssystemen. För att 
befrämja en livscykelinriktad syn på arbete 
och göra det lättare att kombinera yrkesliv 
och privatliv behövs det också en ökad 
satsning på barnomsorg. Man har satt som 
ett mycket viktigt mål att det senast 2010 
ska finnas barnomsorg för ca 90 procent av 
barnen mellan tre år och obligatorisk 
skolålder, och för ca 33 procent av barnen 
under tre år. För att den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden hos föräldrar, och i 



PE402.557v01-00 8/10 PA\707864SV.doc
Extern översättning

SV

hos föräldrar, och i synnerhet 
ensamstående föräldrar, ska kunna öka 
krävs aktiva åtgärder för att hjälpa familjer. 
Medlemsstaterna bör ta hänsyn till de 
särskilda behoven hos ensamstående 
föräldrar och familjer med många barn. 
Som ett riktmärke för strävan att förlänga 
medborgarnas yrkesverksamma liv bör den 
faktiska ålder då man lämnar arbetslivet 
år 2010, i genomsnitt för EU, ha ökat med 
fem år (jämfört med 59,9 år 2001). 
Medlemsstaterna bör också vidta åtgärder 
för att förbättra folkhälsan, förebygga 
sjukdom och främja en hälsosam livsstil, 
för att minska bördan på samhället, öka 
arbetsproduktiviteten och förlänga 
människors yrkesverksamma liv.

synnerhet ensamstående föräldrar, ska 
kunna öka krävs aktiva åtgärder för att 
hjälpa familjer. Medlemsstaterna bör ta 
hänsyn till de specifika behoven hos 
ensamstående föräldrar, familjer med 
många barn och familjer som tar hand om 
äldre eller handikappade. Som ett 
riktmärke för strävan att förlänga 
medborgarnas yrkesverksamma liv bör den 
faktiska ålder då man lämnar arbetslivet 
år 2010, i genomsnitt för EU, ha ökat med 
fem år (jämfört med 59,9 år 2001). 
Medlemsstaterna bör också vidta åtgärder 
för att förbättra folkhälsan, förebygga 
sjukdom och främja en hälsosam livsstil, 
för att minska bördan på samhället, öka 
arbetsproduktiviteten och förlänga 
människors yrkesverksamma liv.

Or. fr

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 18 – beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Ett förnyat försök att skapa 
sysselsättningsmöjligheter för unga och 
minska ungdomsarbetslösheten i enlighet 
med europeiska ungdomspakten.

– Ett förnyat försök att skapa 
sysselsättningsmöjligheter för unga och 
minska ungdomsarbetslösheten i enlighet 
med europeiska ungdomspakten samtidigt 
som man bekämpar könsdiskriminering.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 18 – beaktandeled 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Moderna sociala trygghetssystem, 
inklusive pensioner och hälsovård, som är 

– Moderna sociala trygghetssystem, 
inklusive pensioner och hälsovård, som är 
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socialt tillräckliga, ekonomiskt hållbara 
och anpassade till föränderliga behov, så 
att man stöder deltagande i, och 
vidmakthåller, sysselsättning och längre 
arbetsliv.

socialt tillräckliga, ekonomiskt hållbara 
och anpassade till föränderliga behov, så 
att man stöder deltagande i, och 
vidmakthåller, sysselsättning och längre 
arbetsliv samt främjar ekonomiskt 
oberoende.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 19 – beaktandeled 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 
nivå, genom ett sätt att socialt uppvärdera
av dessa sektorer.

Or. fr

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 20 – beaktandeled 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 samt 
iakttagande av befintliga 
jämställdhetsregler.

Or. fr
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Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 23 – beaktandeled 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, och samtidigt främjar 
kvinnors deltagande i sammanhang där 
de är underrepresenterade,

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Bilaga – riktlinje 23 – beaktandeled 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 och äldre 
arbetstagare samt för dem som har lämnat 
arbetsmarknaden tillfälligt för att förena 
yrkesliv och familjeliv.

Or. fr
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