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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret,
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...]. 
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker
(KOM(2007)0803 – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0803) DEL V,

– der henviser til EF-traktatens artikel 128, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0031/2008),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Økonomi- og Valutaudvalget og 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst,
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
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 

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 
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indsats for: indsats for at nå målene om fuld 
beskæftigelse, kvalitet i arbejdet og social 
samhørighed:

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

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

- at forbedre arbejdstageres og
virksomheders omstillingsevne

- at forbedre arbejdstageres og 
virksomheders omstillingsevne og 
sikkerhed

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

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

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag refereres der til retningslinjernes overordnede mål, nemlig fuld 
beskæftigelse, kvalitet i arbejdet og social samhørighed. Henvisningen til beskæftigelsens 
kvalitet og tilføjelsen af begrebet sikkerhed afspejler en afbalanceret flexicurity-tilgang. Dette 
er i overensstemmelse med de europæiske arbejdsmarkedsparters fælles analyserapport om 
de vigtigste udfordringer, som Europas arbejdsmarkeder står over for (18. oktober 2007), 
Europa-Parlamentets betænkning om flexicurity af 29. november 2007 og konklusionerne fra 
Rådet (EPSCO) den 5.-6. december 2006 om fælles principper for flexicurity.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Da der er tale om en integreret pakke af 
retningslinjer, bør medlemsstaterne fuldt 
ud gennemføre de overordnede 
retningslinjer for de økonomiske politikker.

6. Da der er tale om en integreret pakke af 
retningslinjer, bør medlemsstaterne fuldt 
ud tage retningslinjerne for 
beskæftigelsen i betragtning, når de 
gennemfører de overordnede retningslinjer 
for de økonomiske politikker.

Or. en
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Begrundelse

Det følger af retningslinjernes integrerede karakter, at det i Rådets afgørelse om 
retningslinjerne for beskæftigelsen bør understreges, at medlemsstaterne bør tage 
retningslinjerne for beskæftigelsen i betragtning, når de gennemfører de overordnede 
økonomiske retningslinjer.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 a
Ved gennemførelsen af retningslinjerne 
skal medlemsstaterne:
- tage hensyn til krav, der er knyttet til 
fremme af et højt beskæftigelsesniveau, 
sikring af passende social beskyttelse, 
bekæmpelse af social udstødelse samt et 
højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed og
- forsøge at bekæmpe forskelsbehandling 
på grundlag af køn, race eller etnisk 
oprindelse, religion eller overbevisning, 
handicap, alder eller seksuel orientering.
Medlemsstaterne sikrer styrket samspil 
mellem retningslinjerne og den åbne 
koordinationsmetode inden for social 
beskyttelse og social inklusion.

Or. en

Begrundelse

Disse bestemmelser er baseret på de nye sociale bestemmelser i reformtraktaten. For at 
styrke den fornyede Lissabon-strategis sociale dimension er det også vigtigt at opfordre 
medlemsstaterne til at styrke samspillet mellem retningslinjerne og den åbne 
koordinationsmetode inden for social beskyttelse og social inklusion. Af hensyn til synlighed 
er det vigtigt at indføre disse bestemmelser i Rådets afgørelse.
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Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Bilag, afsnit efter retningslinie 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at nå disse mål bør indsatsen 
koncentreres om følgende prioriterede 
områder:

For at nå disse mål bør indsatsen 
koncentreres om følgende prioriterede 
områder:

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

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

- forbedre arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne

- forbedre arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne og 
sikkerhed

- øge investeringerne i menneskelige 
kapital gennem bedre uddannelser og 
kompetencer

- øge investeringerne i menneskelige 
kapital gennem bedre uddannelser og 
kompetencer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
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 kvalitetsbeskæftigelse
og holde dem på arbejdsmarkedet, øge 
arbejdsudbuddet og modernisere de sociale 
beskyttelsessystemer

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger ændringsforslag 1.



PR\706502DA.doc 9/16 PE400.670v01-00

DA

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Bilag, sektion 1, retningslinie 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retningslinie 19a
Sikre aktiv social integration af alle og 
bekæmpe fattigdom og social udstødelse 
ved at kombinere indkomststøtte på et 
niveau, som er tilstrækkelig højt til at 
skabe mulighed for en værdig tilværelse, 
med en forbindelse til arbejdsmarkedet 
gennem jobmuligheder eller 
erhvervsfaglig uddannelse og gennem 
bedre adgang til sociale tjenester.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer bedre inddragelse af aktiv integration i retningslinjerne for 
beskæftigelsen. Det fremhæver de tre vigtige elementer ved aktiv integration: kombination af 
passende indkomststøtte med muligheder på arbejdsmarkedet og bedre adgang til sociale 
tjenester af høj kvalitet. Samtidig med at de fremskridt, der er sket med aktiv inddragelse, 
analyseres under den åbne koordinationsmetode med hensyn til social beskyttelse og social 
inklusion, bidrager aktiv inddragelse også til den fornyede Lissabon-strategi. Dette 
ændringsforslag er i overensstemmelse med opfordringen til at styrke interaktionen mellem 
retningslinjerne og den åbne koordinationsmetode med hensyn til social beskyttelse og social 
inklusion.

Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Bilag, sektion 2, titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. forbedre arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne

2. forbedre arbejdstagernes og 
virksomhedernes tilpasningsevne og 
sikkerhed

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag følger ændringsforslag 1.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Bilag, sektion 2, retningslinie 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

At skabe større fleksibilitet kombineret 
med sikkerhed i beskæftigelsen og 
begrænse segmenteringen af 
arbejdsmarkedet, samtidig med at 
arbejdsmarkedsparternes roller respekteres, 
gennem:

At skabe større fleksibilitet kombineret 
med sikkerhed i beskæftigelsen og 
begrænse segmenteringen af 
arbejdsmarkedet, samtidig med at 
arbejdsmarkedsparternes roller respekteres, 
og følgende fire nøglekomponenter tages i 
betragtning:

- fleksible og sikre kontrakter takket være 
en moderne arbejdsmarkedslovgivning, 
kollektive aftaler og 
arbejdstilrettelæggelse
- helhedsstrategier for livslang læring for 
at sikre, at arbejdstagerne, navnlig de 
mest sårbare, bevarer deres tilpasnings-
og beskæftigelsesegnethed
- effektive, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker, som hjælper 
med at klare hurtige forandringer, 
forkorter ledighedsperioderne og letter 
jobskifte
moderne sociale sikringssystemer, der 
garanterer en passende indkomst og 
fremmer beskæftigelse og mobilitet på 
arbejdsmarkedet.
Dette omfatter også:

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

- vedtagelse af beskæftigelseslovgivning 
med eventuel revision af de forskellige 
aftale- og arbejdstidsordninger og styrkelse 
af arbejdstagernes rettigheder, uanset 
deres beskæftigelsesstatus

- håndtering af problemerne med sort 
arbejde

- håndtering af problemerne med sort 
arbejde

- bedre foregribelse og positiv styring af - bedre foregribelse og positiv styring af 
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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

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

- fremme og udbredelse af innovative og 
smidige former for arbejdstilrettelæggelse 
for at forbedre kvaliteten i arbejdet og 
arbejdsproduktiviteten, herunder sundhed 
og sikkerhed

- fremme og udbredelse af innovative og 
smidige former for arbejdstilrettelæggelse 
for at forbedre kvaliteten i arbejdet og 
arbejdsproduktiviteten, herunder sundhed 
og sikkerhed

- støtte til ændring af erhvervsmæssig 
status, herunder uddannelse, selvstændig 
virksomhed, virksomhedsoprettelse og 
geografisk mobilitet

Medlemsstaterne bør etablere deres egne 
tilgange baseret på de fælles principper 
for flexicurity, som Rådet har vedtaget.

Se også integreret retningslinje ”At fremme 
større sammenhæng mellem 
makroøkonomiske politikker, 
strukturpolitikker og 
beskæftigelsespolitikker” (nr. 5).

Se også integreret retningslinje ”At fremme 
større sammenhæng mellem 
makroøkonomiske politikker, 
strukturpolitikker og 
beskæftigelsespolitikker” (nr. 5).

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres der en afbalanceret flexicurity-tilgang i retningslinjerne, 
der er i overensstemmelse med de europæiske arbejdsmarkedsparters fælles analyserapport 
om de vigtigste udfordringer, som Europas arbejdsmarkeder står over for (oktober 2007), 
Europa-Parlamentets betænkning om fælles principper for flexicurity af 29. november 2007 
og konklusionerne fra Rådet (EPSCO) den 5.-6. december 2006 om fælles principper for 
flexicurity. Det inddrager flexicuritys fire nøglekomponenter og opfordringen til, at 
medlemsstaterne udvikler deres egne tilgange baseret på de fælles principper for flexicurity.

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Bilag, efter retningslinie 24, titel og afsnit (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over mål og benchmarks:
Følgende mål og benchmarks blev 
vedtaget i forbindelse med den europæiske 
beskæftigelsesstrategi:
- alle arbejdsløse tilbydes en ny start, 
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inden de har været arbejdsløse i fire 
måneder, når det drejer sig om unge 
mennesker, eller i 12 måneder, når der er 
tale om voksne. Tilbuddet kan være i form 
af uddannelse, omskoling, praktik, et job 
eller en anden 
beskæftigelsesforanstaltning, i givet fald 
kombineret med fortsat hjælp til 
jobsøgning
- 25 % af alle langtidsledige bør senest i 
2010 deltage i en aktiv foranstaltning i 
form af uddannelse, omskoling, praktik 
eller en anden 
beskæftigelsesforanstaltning med henblik 
på at nå op på gennemsnittet i de tre 
medlemsstater, der er nået længst
- alle ledige job, der tilbydes via 
medlemsstaternes arbejdsformidling, skal 
tilbydes og kunne søges af ansøgere fra 
hele EU
- den effektive gennemsnitlige 
pensioneringsalder er forhøjet med fem år 
i EU som helhed senest i 2010 
(sammenlignet med 59,9 år i 2001)
- senest i 2010 tilbydes der børnepasning 
for mindst 90 % af alle børn i 
aldersgruppen fra tre år og op til den 
skolepligtige alder og for mindst 33 % af 
alle børn mellem 0-3 år
- en gennemsnitlig frafaldsprocent i 
skolerne i EU på højst 10 %
- senest i 2010 bør mindst 85 % af de 22-
årige i EU have en uddannelse på 
gymnasialt niveau eller derover
- gennemsnitligt bør mindst 12,5 % af den 
voksne befolkning i den arbejdsdygtige 
alder (25-64-årige) i EU deltage i livslang 
læring.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til synlighed bør mål og benchmarks inden for rammerne af den europæiske 
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beskæftigelsesstrategi fortsat være vedføjet som bilag til retningslinjerne.
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BEGRUNDELSE

I sin strategiske rapport om den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse af 11. 
december 2007 konkluderer Kommissionen, at Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse 
fungerer. Den foreslår, at Det Europæiske Råd på forårstopmødet i 2008 bekræfter de 
nuværende retningslinjer for vækst og beskæftigelse, herunder retningslinjerne for 
beskæftigelsen, for den næste cyklus 2008-2010 og lægger vægt på at styrke deres 
gennemførelse i medlemsstaternes nationale reformprogrammer.  

Ordføreren er enig i, at den fornyede Lissabon-strategi begynder at give resultater. Ifølge 
Kommissionens seneste økonomiske prognoser er BNP-væksten i EU steget fra 1,8 % i 2005 
og forventes at nå op på 2,9 % i 2007 og 2,4 % i 2008. I 2007 blev der skabt 3,6 millioner nye 
arbejdspladser i EU, og der forventes skabt 4,5 millioner arbejdspladser i perioden 2008-2009. 
Beskæftigelsesfrekvensen ligger for øjeblikket på 65 % af det samlede antal personer i den 
erhvervsaktive alder og forventes at overstige 66 % i 2009, mens arbejdsløshedsprocenten 
forventes at falde fra 8,9 % i 2005 til 7,3 % i 2007 og 7,1 % i 2008. Som følge af den seneste 
uro på de finansielle markeder i USA og - i noget mindre grad - i EU må de skønnede 
vækstrater for EU muligvis nedjusteres en smule. Derfor bør EU øge bestræbelserne på at 
styrke den såkaldte videntrekant (forskning, uddannelse og innovation), som er central for 
Lissabon-strategien, for at skabe sin egen vækstdynamik. 

Endvidere mener ordføreren, at den fornyede Lissabon-strategi ikke er til gavn for alle 
europæiske borgere. Det skal især påpeges, at 6 millioner unge i EU i øjeblikket forlader 
skolen tidligt. Det er 15 % af alle 18-24-årige. I 2006 udgjorde ungdomsarbejdsløsheden 40 % 
af den samlede arbejdsløshed i EU. Desuden var ledigheden i 2006 næsten dobbelt så høj 
blandt tredjelandsstatsborgere som blandt EU-borgere. Lavindkomstgrupperne er også hårdt 
ramt: 78 millioner mennesker - dvs. 16 % af EU's befolkning - er fattige eller risikerer 
fattigdom. De 14 millioner fattige arbejdstagere i EU viser også, at Lissabon-strategien for 
vækst og beskæftigelse ikke fungerer, hvad angår social integration. 

Desuden har den fornyede Lissabon-strategi nok skabt flere job, men ikke altid bedre job. De 
seneste tal fra Eurostat viser, at antallet af tidsbegrænsede ansættelser og deltidsansættelser i 
EU som helhed ikke er faldet, men stadig stiger gradvist. Mens antallet af deltidsbeskæftigede 
personer steg fra 16,2 % til 18,1 % mellem 2000 og 2006, steg antallet af arbejdstagere med 
tidsbegrænset ansættelse fra 12,3 % til 14,4 %. Hvad endnu vigtigere er, steg andelen af 
ufrivillige tidsbegrænsede kontrakter i EU fra 2000 til 2005 også og nåede op på 7,5 % for 
kvinder og 6,7 % for mænd. I 2005 havde næsten en tredjedel af de kvindelige og mandlige 
ansatte under 30 år tidsbegrænsede kontrakter, og ca. 40 % af disse arbejdede ufrivilligt i 
tidsbegrænsede ansættelser. Desuden viser Eurostats skøn, at de offentlige udgifter i 
forbindelse med foranstaltninger til aktiv arbejdsmarkedspolitik er faldet lidt i løbet af de 
seneste år: for EU-15 fra 0,701 % af BNP i 2003 til 0,64 % i 2004 og 0,544 % i 2005 og for 
hele EU fra 0,62 % i 2004 til 0,525 % i 2005. Disse tal viser, at medlemsstaterne ikke i 
øjeblikket arbejder i retning af en afbalanceret flexicurity-tilgang.

Ordføreren støtter stærkt anmodningen fra mødet i Det Europæiske Råd i foråret 2007 om, at 
der bør tages bedre hensyn til medlemsstaternes fælles sociale målsætninger i Lissabon-
dagsordenen for at sikre EU-borgernes fortsatte støtte til europæisk integration. Det 
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Europæiske Råd understregede også nødvendigheden af at bekæmpe fattigdom og social 
udstødelse, navnlig børnefattigdom, og af at give alle børn lige muligheder for at styrke den 
sociale sammenhængskraft. Eftersom den nuværende Lissabon-strategi ikke fungerer, hvad 
angår social integration, anbefaler ordføreren, at den nuværende Lissabon-strategi for vækst 
og beskæftigelse omlægges til en strategi baseret på vækst, beskæftigelse og integration. I den 
forbindelse henviser ordføreren til, at Det Europæiske Råd den 15.-16. juni 2006, som vedtog 
den fornyede EU-strategi for bæredygtig udvikling, gav tilsagn om at udnytte synergierne 
mellem Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse og EU-strategien for bæredygtig 
udvikling. I disse to strategier anerkendes det, at økonomiske, sociale og miljømæssige 
målsætninger kan styrke hinanden og derfor bør gå hånd i hånd. En af de centrale 
udfordringer for EU-strategien for bæredygtig udvikling er at skabe et socialt rummeligt 
samfund, hvorved der fremsættes operationelle målsætninger og mål for at nedbringe antallet 
af mennesker, der trues af fattigdom og social udstødelse, at øge kvinders, ældre 
arbejdstageres og migranters arbejdsmarkedsdeltagelse betragteligt og at fremme øget 
beskæftigelse blandt unge. I overensstemmelse med den nye EU-strategi for bæredygtig 
udvikling og Rådets konklusioner om Lissabon-dagsordenen i 2007 mener ordføreren, at det 
er vigtigt at fremme vedtagelsen af fælles sociale standarder på EU-plan samt bedre 
gennemførelse af de eksisterende, at øge bestræbelserne på at bekæmpe arbejde i fattigdom og 
at skabe en forbindelse mellem de integrerede retningslinjer og den åbne koordinationsmetode 
inden for social beskyttelse og social inklusion. Indførelsen af nye forpligtelser i 
retningslinjerne giver mulighed for at styrke den fornyede Lissabon-strategis sociale 
dimension.  

For at sikre at den fornyede Lissabon-strategi ikke blot skaber flere job, men også bedre job, 
anbefales det på det kraftigste i denne betænkning, at der indføres en afbalanceret flexicurity-
tilgang i selve retningslinjerne for beskæftigelsen. Denne betænkning bygger på Europa-
Parlamentets betænkning udarbejdet af Ole Christensen og vedtaget på mødet den 29. 
november 2007, hvor det foreslås, at Det Europæiske Råd vedtager et mere afbalanceret sæt 
fælles principper for flexicurity, der baseres på skabelse af kvalitetsjob og styrkelse af 
værdierne i den europæiske sociale model. Den bygger også på konklusionerne fra Rådet 
(EPSCO) den 5.-6. december 2006, hvor der blev vedtaget en række fælles principper for 
flexicurity. I overensstemmelse med arbejdsmarkedets parters henstillinger og Europa-
Parlamentets betænkning anerkendte Rådet udtrykkeligt betydningen af en solid, integreret og 
velafbalanceret tilgang til flexicurity. Ordføreren glæder sig også over, at Rådet (EPSCO) 
opfordrede Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af gunstige 
betingelser for, at medlemsstaterne kan gennemføre flexicurity-tilgangen på en 
velafbalanceret måde, og til at igangsætte et offentligt initiativ i nært samarbejde med 
arbejdsmarkedsparterne i EU med henblik på at fremme ejerskabet til principperne blandt de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet og øge borgernes bevidsthed om flexicurity, om 
den logik, der ligger til grund for begrebet, og om dets væsentligste elementer og 
konsekvenser.

Ordføreren vil understrege, at partnerskaber mellem regeringer på lokalt, regionalt og 
nationalt plan, nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter og det civile samfund har 
afgørende betydning for gennemførelsen af retningslinjerne for beskæftigelsen. En større 
inddragelse af alle berørte parter vil forbedre resultaterne af beskæftigelsesstrategien og øge 
kvaliteten af den offentlige debat. 
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Ordføreren er skuffet over, at Lissabon-fællesskabsprogrammet 2008-2010 kun indeholder få 
konkrete forpligtelser på det sociale område. Derfor opfordrer hun Kommissionen til at 
vedtage en ambitiøs fornyet social dagsorden i midten af 2008, som bør være en integrativ og 
vigtig del af Lissabon-strategien. Den fornyede sociale dagsorden bør ikke kun omfatte 
uddannelse, migration og den demografiske udvikling og bidrage til at gøre noget ved 
kvalifikationskløften, men bør også indeholde klare tilsagn om at styrke det europæiske 
sociale regelværk for at forbedre beskæftigelsens kvalitet og bekæmpe social udstødelse, 
forskelsbehandling og fattigdom.  

I lyset af ovenstående konkluderer ordføreren, at de nuværende retningslinjer for 
beskæftigelsen ikke bør gennemrevideres, men snarere bør ændres på helt bestemte punkter. 
Selv om ordføreren støtter Kommissionens ændringsforslag til de forklarende bemærkninger i 
retningslinjerne for beskæftigelsen, opfordrer hun også til, at selve retningslinjerne revideres 
for at øge synligheden af de tiltrængte ændringer. Rækken af ændringsforslag til 
retningslinjerne for beskæftigelsen vedrører navnlig styrkelse af Lissabon-strategiens sociale 
dimension (og synligheden heraf), beskæftigelsens kvalitet i retningslinjerne gennem 
indførelse af en afbalanceret flexicurity-tilgang og indførelse af en bestemmelse om aktiv 
integration. Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen inddrager mål og benchmarks 
inden for rammerne af den europæiske beskæftigelsesstrategi i de forklarende bemærkninger. 
Af hensyn til synlighed anbefaler hun imidlertid, at disse mål og benchmarks også fortsat er 
vedføjet som bilag til retningslinjerne.
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