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PR_CNS_art51am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
(enligt artikel 128 i EG-fördraget)
(KOM(2007)0803 DEL V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0803 DEL V),

– med beaktande av artikel 128.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0031/2008),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för ekonomi 
och valutafrågor samt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor 
och män (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Den genomgång av medlemsstaternas 
nationella reformprogram som ingår i 
kommissionens årliga lägesrapport och 
utkastet till gemensam 

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

sysselsättningsrapport visar att 
medlemsstaterna bör fortsätta sina 
ansträngningar för att uppnå full 
sysselsättning, kvalitet i arbetet och social 
sammanhållning och för följande 
prioriterade ändamål: 

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

– Att locka fler människor till och 
behålla fler inom sysselsättning av god 
kvalitet, öka arbetskraftsutbudet och 
modernisera de sociala trygghetssystemen.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga. 

– Att förbättra arbetstagares och 
företags anpassningsförmåga och trygghet.

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

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

Motivering

I detta ändringsförslag presenteras en hänvisning till de övergripande målen med dessa 
riktlinjer, nämligen full sysselsättning, kvalitet i arbetet och social sammanhållning. 
Hänvisningen till kvaliteten i arbetet och tillägget av trygghetsprincipen överensstämmer med 
en balanserad strategi som bygger på ”flexicurity”. Detta är i linje med de europeiska 
arbetsmarknadsparternas gemensamma analysrapport om de centrala utmaningar som EU:s 
arbetsmarknader står inför (18 oktober 2007), Europaparlamentets betänkande om 
gemensamma principer för ”flexicurity” av den 29 november 2007 och slutsatserna från 
rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) av den 5–
6 december 2007 om gemensamma principer för flexicurity.

Ändringsförslag 2
Skäl 6

(6) Eftersom riktlinjerna utgör ett integrerat 
paket bör medlemsstaterna genomföra de 
allmänna riktlinjerna för den ekonomiska 
politiken fullt ut.

(6) Eftersom riktlinjerna utgör ett integrerat 
paket bör medlemsstaterna ta full hänsyn 
till sysselsättningsriktlinjerna vid 
genomförande av de allmänna riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken.

Motivering
Med tanke på att riktlinjerna är av integrerad karaktär bör det betonas i rådets beslut om 
sysselsättningsriktlinjerna att medlemsstaterna bör ta hänsyn till sysselsättningsriktlinjerna 
vid genomförande av de allmänna ekonomiska riktlinjerna.
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Ändringsförslag 3
Artikel 2a (ny)

Artikel 2a
Vid genomförande av riktlinjerna ska 
medlemsstaterna
– beakta krav som är förknippade med 
främjandet av en hög sysselsättningsnivå, 
garantier för ett fullgott socialt skydd, 
kampen mot social utestängning och en 
hög utbildningsnivå samt en hög 
hälsoskyddsnivå för människor, och
– bekämpa diskriminering på grund av 
kön, ras, etniskt ursprung, religion eller 
övertygelse, funktionshinder, ålder eller 
sexuell läggning.
Medlemsstaterna ska garantera en ökad 
samverkan mellan riktlinjerna och den 
öppna samordningsmetoden för social 
trygghet och integration.

Motivering

Dessa klausuler baseras på de nya sociala klausuler som ingår i reformfördraget. Det är 
också nödvändigt att uppmana medlemsstaterna att öka samverkan mellan riktlinjerna och 
den öppna samordningsmetoden för social trygghet och integration för att stärka den sociala 
dimensionen inom den förnyade Lissabonstrategin. Av synlighetsskäl är det viktigt att föra in 
dessa klausuler i rådets beslut.

Ändringsförslag 4
Bilaga, punkt som följer riktlinje 17

Arbetet för att uppnå dessa mål bör 
koncentreras på följande prioriteringar:

Arbetet för att uppnå dessa mål bör 
koncentreras på följande prioriteringar:

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

– Att locka fler människor till och 
behålla fler inom sysselsättning av god 
kvalitet, öka arbetskraftsutbudet och 
modernisera de sociala trygghetssystemen.

– Att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga.

– Att förbättra arbetstagares och 
företags anpassningsförmåga och trygghet.

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



PE400.670v01-00 8/15 PR\706502SV.doc
Extern översättning

SV

genom bättre utbildning och färdigheter. färdigheter.

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 5
Bilaga, Avsnitt 1, Rubrik

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

1. Att locka fler människor till och 
behålla fler inom sysselsättning av god 
kvalitet, öka arbetskraftsutbudet och 
modernisera de sociala trygghetssystemen

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 6
Bilaga, Avsnitt 1, Riktlinje 19a (ny)

Riktlinje 19a
Garantera en aktiv social integration för 
alla och bekämpa fattigdom och social 
utestängning genom att kombinera ett 
rimligt inkomststöd för att människor för 
ett värdigt liv med anknytning till 
arbetsmarknaden genom olika 
möjligheter att arbeta eller delta i 
yrkesutbildning och genom bättre tillgång 
till sociala stödtjänster.

Motivering

Detta ändringsförslag garanterar ett bättre införlivande av aktiv integration i 
sysselsättningsriktlinjerna. Här uppmärksammas de tre huvudkomponenterna inom en aktiv 
integration: kombinationen av ett rimligt inkomststöd, sysselsättningsmöjligheter och bättre 
tillgång till sociala stödtjänster av god kvalitet. Eftersom framstegen inom aktiv integration 
analyseras inom ramen för den öppna samordningsmetoden för social trygghet och 
integration bidrar också aktiv integration till den förnyade Lissabonstrategin. Detta 
ändringsförslag är utformat i enlighet med uppmaningen att öka samverkan mellan 
riktlinjerna och den öppna samordningsmetoden för social trygghet och integration.
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Ändringsförslag 7
Bilaga, Avsnitt 2, Rubrik

2. Förbättring av arbetskraftens och 
företagens anpassningsförmåga

2. Förbättring av arbetskraftens och 
företagens anpassningsförmåga och 
trygghet

Motivering

Detta ändringsförslag överensstämmer med ändringsförslag 1.

Ändringsförslag 8
Bilaga, Avsnitt 2, Riktlinje 21

Främja flexibilitet i kombination med 
anställningstrygghet och minska 
segmenteringen av arbetsmarknaden, med 
vederbörligt beaktande av den roll som 
tillkommer arbetsmarknadens parter, 
genom

Främja flexibilitet i kombination med 
anställningstrygghet och minska 
segmenteringen av arbetsmarknaden, med 
vederbörligt beaktande av den roll som 
tillkommer arbetsmarknadens parter, och 
ta hänsyn till följande fyra 
huvudkomponenter:
– flexibla och tillförlitliga 
avtalsbestämmelser som bygger på 
modern arbetsrätt, kollektivavtal och 
arbetsorganisation,
– övergripande strategier för livslångt 
lärande för att öka arbetstagarnas 
anpassningsförmåga och möjligheter att 
få arbete, särskilt när det gäller de mest 
utsatta arbetstagarna,
– effektiv aktiv arbetsmarknadspolitik som 
hjälper människor att hantera snabba 
förändringar, minskar perioder av 
arbetslöshet och underlättar 
omställningen till nytt arbete,
– moderna socialförsäkringssystem som 
ger ett rimligt inkomststöd, uppmuntrar 
sysselsättning och underlättar rörlighet på 
arbetsmarknaden.
Detta omfattar också

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

- anpassning av arbetslagstiftningen, vid 
behov genom en översyn av olika typer av 
anställningsavtal och 
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arbetstidsarrangemang, arbetstidsarrangemang, och förstärkning 
av arbetstagarnas rättigheter oavsett deras 
anställningsstatus,

- hantering av problemet med odeklarerat 
arbete,

- hantering av problemet med odeklarerat 
arbete,

- 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, 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 
så att en anpassning underlättas,

- främjande och spridning av innovativa 
och smidiga former för arbetets 
organisation, i syfte att förbättra kvaliteten 
och produktiviteten i arbetet, inbegripet 
hälsa och säkerhet,

- främjande och spridning av innovativa 
och smidiga former för arbetets 
organisation, i syfte att förbättra kvaliteten 
och produktiviteten i arbetet, inbegripet 
hälsa och säkerhet,

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

Medlemsstaterna bör genomföra de 
åtgärder som de själva anser lämpligast i 
linje med de gemensamma principerna för 
”flexicurity” som antagits av rådet.

Se även integrerad riktlinje ”Öka 
samordningen av den makroekonomiska 
politiken, strukturpolitiken och 
sysselsättningspolitiken” (nr 5).

Se även integrerad riktlinje ”Öka 
samordningen av den makroekonomiska 
politiken, strukturpolitiken och 
sysselsättningspolitiken” (nr 5).

Motivering

I detta ändringsförslag presenteras en balanserad strategi som bygger på flexicurity i 
riktlinjerna, som är i linje med de europeiska arbetsmarknadsparternas gemensamma 
analysrapport om de centrala utmaningar som EU:s arbetsmarknader står inför 
(oktober 2007), Europaparlamentets betänkande om gemensamma principer för ”flexicurity” 
av den 29 november 2007 och slutsatserna från rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) av den 5–6 december 2007 om gemensamma principer för 
flexicurity. Hänsyn tas till de fyra huvudkomponenterna i flexicurity-strategin och till att 
medlemsstaterna bör utveckla sina egna riktlinjer i linje med de gemensamma principerna för 
flexicurity.

Ändringsförslag 9
Bilaga, som följer Riktlinje 24, Rubrik och punkt (nya)

Lista över målsättningar och riktmärken:
Man enades om följande mål och 
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riktmärken inom ramen för den 
europeiska sysselsättningsstrategin:
– Alla arbetslösa personer erbjuds en ny 
start när de börjar närma sig fyra
månaders arbetslöshet vad gäller 
ungdomar och tolv månaders arbetslöshet 
vad gäller vuxna, i form av utbildning, 
omskolning, arbetspraktik, anställning 
eller andra åtgärder som främjar 
anställbarheten, när det är lämpligt 
kombinerat med fortlöpande stöd i 
sökandet efter arbete.
– 25 % av de långtidsarbetslösa bör senast 
2010 delta i en aktiv åtgärd bestående av 
utbildning, omskolning, arbetspraktik 
eller annan åtgärd som främjar 
anställbarheten med målet att nå 
genomsnittet för de tre medlemsstater som 
har nått de bästa resultaten.
– Arbetssökande inom hela EU bör kunna 
få information om alla lediga platser som 
anmäls till medlemsstaternas 
arbetsförmedlingar.
– Den faktiska ålder i vilken människor i 
genomsnitt lämnar arbetsmarknaden skall 
ha ökats med fem år på EU-nivå senast år 
2010 (jämfört med 59,9 år 2001).
– En förbättring av tillhandahållandet av 
barnomsorg per 2010 så att minst 90 % av 
barnen mellan 3 år och skolålder 
omfattas och minst 33 % av barnen under 
3 års ålder.
– Den genomsnittliga procentandelen 
unga i Europeiska unionen som lämnar 
skolan i förtid uppgår till högst 10 %.
– Senast 2010 bör minst 85 % av alla 
tjugotvååringar i EU ha avslutat 
gymnasieutbildning..
– Genomsnittsnivån inom EU för 
deltagande i livslångt lärande bör vara 
minst 12,5 % av den vuxna befolkningen i 
arbetsför ålder (åldersgruppen 24–64).
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Motivering

Målen och riktmärkena inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin bör av 
synlighetsskäl också i fortsättningen bifogas som bilaga till riktlinjerna.
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MOTIVERING

I strategirapporten av den 11 december 2007 om den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt 
och sysselsättning drar kommissionen slutsatsen att Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning fungerar väl. Man föreslår att de befintliga riktlinjerna för tillväxt och 
sysselsättning, inklusive sysselsättningsriktlinjerna, för nästa period 2008–2010 återigen ska 
betonas vid rådets vårmöte 2008, och att man ska fokusera på en förstärkning av 
genomförandet i medlemsstaternas nationella reformprogram.

Föredraganden håller med om att den förnyade Lissabonstrategin börjar ge resultat. Enligt 
Europeiska kommissionens senaste ekonomiska prognoser har tillväxten av EU:s BNP ökat 
från 1,8 procent 2005, och väntas öka med 2,9 procent under 2007 och med 2,4 procent 2008. 
År 2007 skapades 3,6 miljoner nya arbetstillfällen i EU, och man beräknar att 4,5 miljoner 
arbetstillfällen kommer att skapas under perioden 2008–2009. Sysselsättningen ligger för 
närvarande på ca 65 procent av den totala vuxna befolkningen i arbetsför ålder och förväntas 
överstiga 66 procent 2009, medan arbetslösheten förväntas sjunka från 8,9 procent 2005 till 
7,3 procent 2007 och 7,1 procent 2008. Efter den senaste tidens turbulens på 
finansmarknaderna i USA och – i något mindre utsträckning – EU kan de uppskattade 
siffrorna för EU:s tillväxt dock komma att bli något sämre. EU måste därför göra mer för att 
förstärka den så kallade kunskapstriangeln (forskning, utbildning och innovation), som utgör 
en central del av Lissabonstrategin och skapa en egen tillväxtdynamik. 

Föredraganden anser vidare att den förnyade Lissabonstrategin inte gynnar alla invånare i 
Europa. Det är särskilt viktigt att påpeka att 6 miljoner ungdomar i EU för närvarande slutar 
skolan i förtid, vilket motsvarar 15 procent av alla ungdomar i åldern 18–24 år. År 2006 
utgjorde arbetslösheten bland ungdomar 40 procent av den totala arbetslösheten i EU. 
Dessutom var arbetslösheten nästan dubbelt så hög bland icke EU-medborgare 2006 som 
bland EU-medborgare. Personer med lägst inkomst drabbas också: 78 miljoner människor –
eller 16 procent av den totala befolkningen i EU – är fattiga eller lever på gränsen till 
fattigdom. Det faktum att det finns 14 miljoner fattiga arbetstagare i EU visar också att 
Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning inte har gett några resultat i fråga om social 
integration. 

För övrigt har den förnyade Lissabonstrategin kanske gett fler arbetstillfällen, men det rör sig 
inte alltid om bättre arbeten. Aktuella siffror från Eurostat visar att antalet avtal om 
visstidsarbete och deltidsarbete i EU som helhet inte har minskat, utan fortfarande stiger. 
Medan antalet deltidsanställda ökade från 16,2 till 18,1 procent mellan 2000 och 2006 har 
andelen anställda med avtal om visstidsarbete ökat från 12,3 till 14,4 procent. Vad som är 
ännu viktigare är att andelen personer som ofrivilligt har en tidsbegränsad anställning i EU 
också ökat under perioden 2000–2005, till 7,5 procent för kvinnor och 6,7 procent för män. 
År 2005 hade nästan en tredjedel av alla kvinnor och män under 30 avtal om visstidsarbete, 
och omkring 40 procent av dem hade ofrivilligt en tidsbegränsad anställning. Vidare visar 
beräkningar av Eurostat att de offentliga utgifterna för åtgärder för en aktiv 
arbetsmarknadspolitik har minskat något under de senaste åren: för EU-15 från 0,701 procent 
av BNP 2003 till 0,64 procent 2004 och 0,544 procent 2005 och för hela EU från 0,62 procent 
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2004 till 0,525 procent 2005. Dessa siffror visar att medlemsstaterna för närvarande inte 
eftersträvar att få till stånd en balans mellan flexibilitet och social trygghet, en så kallad 
flexicurity-strategi.

Föredraganden stöder eftertryckligen den begäran som framfördes vid Europeiska rådets 
vårmöte 2007 att medlemsstaternas gemensamma sociala mål bör beaktas i högre grad i 
Lissabonagendan, för att unionens medborgare ska fortsätta att stödja en europeisk 
integration. Europeiska rådets vårmöte betonade också behovet av att bekämpa fattigdom och 
social utestängning, i synnerhet fattigdom bland barn, och att ge alla barn lika möjligheter för 
att stärka den sociala sammanhållningen. Eftersom den befintliga Lissabonstrategin inte ger 
några resultat på området för social integration rekommenderar föredraganden en 
omorientering av den befintliga Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning mot en 
strategi som bygger på tillväxt, sysselsättning och integration. I detta avseende vill 
föredraganden hänvisa till åtagandet vid Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006, i och 
med antagandet av EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling, att utnyttja synergieffekter 
mellan Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning och EU:s strategi för hållbar 
utveckling. Enligt dessa två strategier kan de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen
förstärka varandra och bör främjas tillsammans. En av de viktigaste utmaningarna i fråga om 
EU:s strategi för hållbar utveckling är att skapa ett socialt samhälle som omfattar alla, där 
verksamhetsmål och inriktningar läggs fram för att antalet människor som lever på gränsen till
fattigdom och social utestängning ska minska, för att deltagandet på arbetsmarknaden ska öka 
markant bland kvinnor, äldre arbetstagare och invandrare och för att en ökad sysselsättning 
bland unga ska främjas. I linje med EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling och rådets 
slutsatser från 2007 om Lissabonagendan anser föredraganden att det är nödvändigt att främja 
antagandet av gemensamma sociala normer på EU-nivå och ett bättre genomförande av de 
befintliga normerna. Dessutom måste fler åtgärder vidtas för att hantera inkomstfattigdomen 
och etablera en länk mellan de integrerade riktlinjerna å ena sidan och den öppna 
samordningsmetoden för social trygghet och social integration å andra sidan. Införandet av 
nya åtaganden inom ramen för riktlinjerna möjliggör en förstärkning av den sociala 
dimensionen av den förnyade Lissabonstrategin.

I detta betänkande rekommenderas bestämt ett införlivande av en balanserad 
flexicurity-strategi i själva sysselsättningsriktlinjerna, för att den förnyade Lissabonstrategin 
inte bara ska ge fler arbetstillfällen utan också bättre arbeten. Detta betänkande bygger på ett 
betänkande av Europaparlamentet som utarbetades av Ole Christensen och antogs vid 
plenarsammanträdet den 29 november 2007, och som innehöll ett förslag till Europeiska rådet 
om att anta en balanserad uppsättning gemensamma principer grundade på att skapa kvalitet i 
arbetet och stärka värdena i den europeiska sociala modellen. Det tas också hänsyn till 
slutsatserna från rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) av den 5–6 december 2007, i vilka ett flertal gemensamma 
flexicurity-principer antagits. Rådet har, i linje med arbetsmarknadsparternas 
rekommendationer och Europaparlamentets betänkande, uttryckligen erkänt betydelsen av en 
stabil, integrerad och balanserad flexicurity-strategi. Föredraganden välkomnar också att rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) inbjöd 
kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera förmånliga villkor för att 
medlemsstaterna ska kunna genomföra flexicurity-strategin på ett balanserat sätt, inleda ett 
offentligt initiativ i nära samarbete med arbetsmarknadsparterna i Europa för att göra det 
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lättare för de relevanta aktörerna på arbetsmarknaden att acceptera principerna och för att öka 
medvetenheten om flexicurity, dess underliggande logik, huvudelement och inverkningar 
bland invånarna.
Föredraganden vill betona den avgörande betydelsen av partnerskap mellan regeringar på 
lokal, regional och nationell nivå, nationella parlament, arbetsmarknadsparter och det civila 
samhället vid genomförandet av sysselsättningsriktlinjerna. En större delaktighet från alla 
aktörers sida förbättrar resultaten av sysselsättningsstrategin och den offentliga debatten. 

Föredraganden vill uttrycka sin besvikelse över att gemenskapens Lissabonprogram 
2008-2010 bara innehåller begränsade konkreta åtaganden på det sociala området. 
Kommissionen uppmanas därför att anta en ambitiös, förnyad social agenda senast i mitten av 
2008, som utgör en integrerande och viktig del av Lissabonstrategin. Den förnyade sociala 
agendan bör inte bara täcka utbildning, invandring och demografisk utveckling och bidra till 
att hantera kunskapsbristerna, utan också innehålla åtaganden om att stärka EU:s 
sociallagstiftning för att förbättra kvaliteten inom sysselsättningen och bekämpa social 
utestängning, diskriminering och fattigdom.

Mot bakgrund av det som nämns ovan drar föredraganden slutsatsen att de befintliga 
sysselsättningsriktlinjerna inte kräver någon fullständig revidering, utan snarare behöver 
ändras på mycket specifika punkter. Även om föredraganden stöder kommissionens 
ändringsförslag till sysselsättningsriktlinjernas motivering kräver hon också en revidering av 
själva riktlinjerna för att de förändringar som krävs ska bli mer synliga. Den föreslagna listan 
över ändringsförslag till sysselsättningsriktlinjerna avser framför allt att stärka 
Lissabonstrategins sociala dimension (och synligheten hos den), att tillföra 
sysselsättningskvalitet i riktlinjerna genom att införa en balanserad flexicurity-strategi och 
genom att införa en klausul om aktivt deltagande. Föredraganden välkomnar att 
Europeiska kommissionen inkluderar målsättningar och riktmärken inom ramen för den 
europeiska sysselsättningsstrategin i motiveringarna. Hon rekommenderar dock av 
synlighetsskäl att dessa målsättningar och riktmärken också i fortsättningen ska bifogas som 
bilaga till riktlinjerna.
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