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Ændringsforslag 1
Katrin Langensiepen

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og 
automatiseringsrelaterede udfordringer – 
ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;

1. minder om, at bæredygtig vækst og 
målrettet investerings- og finanspolitik er 
nøglen til skabelse af 
kvalitetsarbejdspladser og øget velstand 
for alle, og at det er nødvendigt at målrette 
strukturfondene og investeringer mere 
effektivt mod at fremme inklusiv vækst, 
mindske uligheder og fremme af 
opadgående social konvergens;

Or. en

Ændringsforslag 2
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;

1. minder om, at effektive og socialt 
inkluderende forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken skal tage hensyn 
til demografiske og 
automatiseringsrelaterede udfordringer og 
til de udfordringer, som følger af EU's 
forpligtelse til dekarbonisering; minder 
om, at sådanne forbedringer ledsaget af 
målrettede investeringsstrategier og 
ansvarlige finanspolitikker – fortsat er en 
vigtig forudsætning for bæredygtig vækst, 
der er den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;
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Or. en

Ændringsforslag 3
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, 
Pierfrancesco Majorino, Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;

1. minder om, at effektive og 
velovervejede social- og 
beskæftigelsespolitikker, som afspejler 
socioøkonomiske, demografiske og 
automatiseringsrelaterede udfordringer og 
makroøkonomiske ubalancer hos 
medlemsstaterne, ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;

Or. en

Ændringsforslag 4
Guido Reil

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
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opadgående social konvergens; sociale fremskridt i de enkelte 
medlemsstater;

Or. de

Ændringsforslag 5
Vilija Blinkevičiūtė

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige finans- 
og socialpolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 
opadgående social konvergens;

Or. lt

Ændringsforslag 6
José Manuel Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 1

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 

1. minder om, at effektive og 
velovervejede forbedringer af 
beskæftigelsespolitikken, som afspejler 
demografiske og automatiseringsrelaterede 
udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige 
finanspolitikker – fortsat er en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er 
den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet og fremme af 



PE641.080v01-00 6/38 AM\1188033DA.docx

DA

opadgående social konvergens; opadgående social konvergens og 
samhørighed;

Or. pt

Ændringsforslag 7
Katrin Langensiepen

Udkast til udtalelse
Punkt 1 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

1a. afviser enhver nedskæring af 
bevillingerne til budgetposterne for 
beskæftigelse, sociale anliggender og 
inklusion, og minder om, at der skal 
findes en passende balance mellem 
forpligtelses- og betalingsbevillinger for at 
gøre det muligt at udnytte disse politikkers 
fulde potentiale;

Or. en

Ændringsforslag 8
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af 
personer, der trues af fattigdom eller 
social udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til skabelse af job med rettigheder 
og anstændige arbejdsvilkår, bedre 
indtægter og stabile og regulerede 
ansættelsesforhold og til bekæmpelse af 
fattigdom, social udstødelse og ulighed; 
understreger i denne forbindelse det 
presserende behov for, at EU-programmer 
og -fonde prioriterer projekter, der går i 
denne retning; advarer imidlertid om, at 
dette er utilstrækkeligt uden en ny 
strategi, der fokuserer på sociale 
fremskridt og social retfærdighed og er 
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langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed;

rettet mod økonomisk, social og territorial 
samhørighed, ved at bryde med 
højreorienterede politikker og de 
restriktioner, som EU pålægger 
befolkningerne i medlemsstaterne;

Or. pt

Ændringsforslag 9
Vilija Blinkevičiūtė

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed;

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger, at flere og flere 
arbejdstagere er truet af fattigdom, og at 
20 millioner børn i EU lever i fattigdom 
og social udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres og 
personer med handicaps 
beskæftigelsesegnethed;

Or. lt

Ændringsforslag 10
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 2
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed;

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
Europa 2020-målene på det sociale og 
beskæftigelsesmæssige område, som synes 
at være inden for rækkevidde for så vidt 
angår målet for beskæftigelsesfrekvensen, 
men som stadig er langt fra at være nået for 
så vidt angår målet om at nedbringe 
antallet af personer, der trues af fattigdom 
eller social udstødelse; understreger i 
denne forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed;

Or. en

Ændringsforslag 11
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område; bemærker, at disse mål synes at 
være inden for rækkevidde for så vidt 
angår målet for beskæftigelsesfrekvensen, 
men som stadig er langt fra at være nået for 
så vidt angår målet om at nedbringe 
antallet af personer, der trues af fattigdom 
eller social udstødelse; understreger i 
denne forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der styrker social inklusion og bekæmper 
ungdoms- og langtidsarbejdsløshed og det 
ofte forbigåede spørgsmål om ældres 
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beskæftigelsesegnethed; beskæftigelsesegnethed;

Or. fr

Ændringsforslag 12
Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Estrella Dura Ferrandis, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed;

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed; fremhæver 
behovet for gradvist at tilpasse de 
strategiske retningslinjer for EU's 
politikker og programmer til målene for 
bæredygtig udvikling og den sociale 
dagsorden skitseret i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, som bør integreres 
fuldt ud i programmeringsbestemmelserne 
for EU-fondene og det europæiske 
semester;

Or. en

Ændringsforslag 13
Katrin Langensiepen
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Udkast til udtalelse
Punkt 2

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed;

2. fremhæver, at 2020-budgettet bør 
bidrage til at nå Europa 2020-målene på 
det sociale og beskæftigelsesmæssige 
område, som synes at være inden for 
rækkevidde for så vidt angår målet for 
beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig 
er langt fra at være nået for så vidt angår 
målet om at nedbringe antallet af personer, 
der trues af fattigdom eller social 
udstødelse; understreger i denne 
forbindelse behovet for omfattende 
politiske reformer og integrerede tilgange, 
der bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og adresserer det 
ofte forbigåede spørgsmål om ældres 
beskæftigelsesegnethed, og for 
foranstaltninger, der går videre end 
arbejdsmarkedsforanstaltninger, med 
henblik på at mindske ulighed og 
fattigdom;

Or. en

Ændringsforslag 14
Guido Reil

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 

3. mener, at de forskellige fonde, der 
fremmer beskæftigelse som for eksempel 
Den Europæiske Socialfond (ESF), 
ungdomsgarantien, Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), 
det europæiske program for beskæftigelse 
og social innovation (EaSI) og Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede (FEAD), kun spiller en 
minimal rolle og ikke kan løse strukturelle 
problemer; bemærker i denne forbindelse, 
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foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

at ESF strukturelt set fuldt ud er optaget 
af administrative procedurer, og at der 
kun opnås begrænsede konkrete 
resultater; påpeger, at de omfattende og 
komplekse administrative krav, små 
organisationer skal opfylde, er meget 
arbejdskraftintensive og tidskrævende ; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

Or. de

Ændringsforslag 15
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at afbøde de negative 
virkninger af et integrationsprojekt som 
Den Europæiske Union for de mest 
sårbare, for arbejdstagerne og på 
græsrodsniveau, navnlig i de 
medlemsstater, der er blevet mest svækket 
økonomisk og socialt; opfordrer derfor 
indtrængende til at øge ressourcerne til 
disse fonde og programmer; fremhæver i 
denne forbindelse, at de aktiviteter, der 
gennemføres på disse områder, altid bør 
munde ud i strategiske foranstaltninger 
med klart definerede målsætninger og mål; 
understreger imidlertid, at mange af de 
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aktiviteter og foranstaltninger, der støttes 
af disse fonde og programmer, 
undermineres af de begrænsninger, der 
følger af den europæiske økonomiske 
styring;

Or. pt

Ændringsforslag 16
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter; 
minder om, at disse finansielle 
instrumenter også skal støtte 
virksomheder og arbejdstagere i deres 
overgang til en digital og grønnere 
økonomi ved at forbedre uddannelse og 
erhvervsuddannelse, således at de kan 
erhverve de nødvendige færdigheder og 
skabe nye job i disse sektorer;

Or. fr

Ændringsforslag 17
Katrin Langensiepen
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Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

3. understreger betydningen af 
tilstrækkelig finansiering af de 
programmer og initiativer under den 
flerårige finansielle ramme for 2014-
2020, der tager sigte på at bekæmpe 
arbejdsløshed, fattigdom og social 
udstødelse, og navnlig dem, der er rettet 
mod de dårligst stillede i samfundet, 
såsom Den Europæiske Socialfond (ESF), 
ungdomsgarantien, Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), 
det europæiske program for beskæftigelse 
og social innovation (EaSI) og Den 
Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede (FEAD), som spiller en 
afgørende rolle; fremhæver i denne 
forbindelse, at de aktiviteter, der 
gennemføres på disse områder, altid bør 
munde ud i strategiske foranstaltninger 
med klart definerede målsætninger og mål, 
og at effektiv og produktiv udnyttelse af 
midlerne er lige så vigtig som de samlede 
budgetlofter;

Or. en

Ændringsforslag 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (UBI), 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
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Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter; 
understreger betydningen af en ægte 
"resultatorienteret" kultur med sigte på at 
optimere anvendelsen af midler og 
analysere de årsager, der fører til 
programmer med lav performance, og på 
at presse på for at indføre 
foranstaltninger til forbedring;

Or. en

Ændringsforslag 19
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle;

fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
sociale målsætninger og mål, der har til 
formål at fremme inklusiv vækst, 
bekæmpe fattigdom og social udstødelse, 
mindske uligheder og fremme 
opadgående social konvergens, og at 
effektiv og produktiv udnyttelse af 
midlerne er lige så vigtig som de samlede 
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budgetlofter;

Or. en

Ændringsforslag 20
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 3

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
fremhæver i denne forbindelse, at de 
aktiviteter, der gennemføres på disse 
områder, altid bør munde ud i strategiske 
foranstaltninger med klart definerede 
målsætninger og mål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så 
vigtig som de samlede budgetlofter;

3. erkender, at Den Europæiske 
Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social 
innovation (EaSI) og Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle; 
understreger behovet for, at disse 
programmer modtager tilstrækkelig 
finansiering i 2020 og frem til 
ikrafttrædelsen af den næste FFR-
programmeringsperiode, således at det 
sikres, at der aldrig opstår et hul i 
finansieringen af sådanne vigtige 
instrumenter; fremhæver i denne 
forbindelse, at de aktiviteter, der 
gennemføres på disse områder, altid bør 
munde ud i strategiske foranstaltninger 
med klart definerede målsætninger og mål, 
og at effektiv og produktiv udnyttelse af 
midlerne er lige så vigtig som de samlede 
budgetlofter;

Or. en

Ændringsforslag 21
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. gentager, at programmeringen af 
midler på det sociale og 
beskæftigelsesmæssige område skal skabe 
synergier, der skal bidrage til at mindske 
sociale forskelle og uligheder for at sikre, 
at ingen lades i stikken i processen; 
understreger i denne sammenhæng, at der 
skal tages hensyn til forholdene på de små 
arbejdsmarkeder, såsom små 
medlemsstater eller fjerntliggende 
regioner, herunder regionerne i den 
yderste periferi, jf. artikel 349 i TEUF, i 
forbindelse med finansielle bidrag under 
disse fonde;

Or. en

Ændringsforslag 22
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. peger på, at programmeringen af 
midler på det sociale og 
beskæftigelsesmæssige område bør skabe 
synergier, der skal bidrage til at mindske 
sociale forskelle og uligheder, som krisen 
har forværret; advarer om, at enhver 
reduktion i budgettet for disse områder 
kun vil gøre det vanskeligt for de 
respektive politikker at være 
virkningsfulde og nå deres mål;

Or. en

Ændringsforslag 23
Katrin Langensiepen
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Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. påpeger, at manglen på 
fremtidsudsigter for unge er en meget reel 
social nødsituation i nogle områder, og at 
dette kræver innovative og målrettede 
løsninger, der kan gennemføres 
omgående med henblik på at skabe 
konkrete forbedringer på kort sigt; 
forventer derfor, at 2020-budgettet fortsat 
fremviser et højt ambitionsniveau med 
hensyn til at bekæmpe 
ungdomsarbejdsløshed;

Or. en

Ændringsforslag 24
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 3 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3a. understreger navnlig den rolle, 
som ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 
spiller som et vigtigt redskab til 
bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, 
som fortsat er uacceptabelt høj med 
betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne; glæder sig over 
tilsagnet fra Kommissionens formand, 
Ursula von der Leyen, om i sine politiske 
retningslinjer at styrke ungdomsgarantien 
ved at gøre den til et permanent 
instrument med et øget budget og 
regelmæssig rapportering; noterer sig i 
denne forbindelse Kommissionens forslag 
om at forhøje bevillingerne til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2020 
med 116 mio. EUR, men mener, at dette 
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beløb er utilstrækkeligt; opfordrer derfor 
til, at betalingsbevillingerne til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet forhøjes 
med 600 mio. EUR;

Or. en

Ændringsforslag 25
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 3 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3b. understreger, at unge på trods af 
den positive tendens i retning af et fald i 
ungdomsarbejdsløsheden i Den 
Europæiske Union stadig er udsat for en 
højere risiko for fattigdom og social og 
økonomisk udstødelse; gentager 
betydningen af at programmere midler, 
der fremmer foranstaltninger til 
bekæmpelse af ulighed og 
ungdomsarbejdsløshed, og opfordrer til 
fortsatte, øgede og rettidige midler til unge 
gennem ungdomsgarantien, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den 
Europæiske Socialfond (ESF);

Or. en

Ændringsforslag 26
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 3 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3c. mener, at Den Europæiske Fond 
for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i 
denne sammenhæng også skal afspejle 
forholdene på de små arbejdsmarkeder og 
små medlemsstaters markeder, navnlig 
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med hensyn til ansøgninger, der 
involverer SMV'er, og når afskedigelserne 
har en alvorlig indvirkning på 
beskæftigelsesfrekvensen og på den lokale 
eller regionale økonomi, bør 
bestemmelserne i denne fond træde i 
kraft;

Or. en

Ændringsforslag 27
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský, Jeroen Lenaers

Udkast til udtalelse
Punkt 3 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

3d. opfordrer Europa-Kommissionen 
og medlemsstaterne til at give mulighed 
for den nødvendige fleksibilitet i 
gennemførelsen af EU-programmerne for 
2020, navnlig Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen, for at tage 
hensyn til konsekvenserne af Det 
Forenede Kongeriges udtræden af Den 
Europæiske Union for arbejdstagere og 
enheder, der er etableret i 
medlemsstaterne; glæder sig i denne 
forbindelse over Kommissionens forslag 
om at ændre anvendelsesområdet for det 
nuværende EGF-program for at 
muliggøre støtte til arbejdstagere, der er 
blevet afskediget som følge af forstyrrelser 
forårsaget af Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU;

Or. en

Ændringsforslag 28
Sandra Pereira, Marc Botenga, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 4
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; udtrykker 
bekymring over den betydelige reduktion 
(med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået 
for PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

4. afviser den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+, der efter 
planen skal løbe fra 2021; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge finansielle 
oplysninger på en måde, der gør dem 
sammenlignelige med oplysninger om 
performance; er uenig i den betydelige 
reduktion (med 5 mio. EUR), som Rådet 
har foreslået for PROGRESS-delen under 
EaSI og anbefaler, at dets budget mindst 
svarer til det, som Europa-Kommissionen 
har foreslået; understreger i denne 
forbindelse, at alle lovgivnings- og 
budgetmæssige revisioner bør være baseret 
på dokumentation, en forståelse af deres 
virkninger

Or. pt

Ændringsforslag 29
Guido Reil

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske 
sundhedsprogram inden for rammerne af 
ESF+ fra og med 2021; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge finansielle 
oplysninger på en måde, der gør dem 
sammenlignelige med oplysninger om 
performance; udtrykker bekymring over 
den betydelige reduktion (med 5 mio. 
EUR), som Rådet har foreslået for 
PROGRESS-delen under EaSI; 

4. noterer sig, at Kommissionen 
alligevel fortsætter med at forfølge netop 
denne politik; opfordrer Kommissionen til 
at fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; bemærker 
den betydelige reduktion (med 5 mio. 
EUR), som Rådet har foreslået for 
PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
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understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

Or. de

Ændringsforslag 30
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; udtrykker 
bekymring over den betydelige reduktion 
(med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået 
for PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; udtrykker 
bekymring over den betydelige reduktion 
(med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået 
for PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation og på 
en forståelse af deres virkninger, bør være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering, bør kræve kvantificerbar 
og sammenlignelig evaluering af 
resultater frem for simple målinger af 
output og bør være baseret på alle dertil 
knyttede anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

Or. en
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Ændringsforslag 31
Cindy Franssen, Benoît Lutgen, Kris Peeters, Pascal Arimont, Anne Sander, Tomáš 
Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; udtrykker 
bekymring over den betydelige reduktion 
(med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået 
for PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

4. anerkender den kommende 
strømligning af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; gentager sin holdning om at øge 
ESF + til 120 457 000 000 EUR i løbende 
priser under den flerårige finansielle 
ramme for 2021-2027; opfordrer 
Kommissionen til at fremlægge finansielle 
oplysninger på en måde, der gør dem 
sammenlignelige med oplysninger om 
performance; udtrykker bekymring over 
den betydelige reduktion (med 5 mio. 
EUR), som Rådet har foreslået for 
PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

Or. en

Ændringsforslag 32
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 

4. anerkender den kommende 
integration af den nuværende ESF, 



AM\1188033DA.docx 23/38 PE641.080v01-00

DA

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; udtrykker 
bekymring over den betydelige reduktion 
(med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået 
for PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger og 
budgetbevillinger på en måde, der gør 
ESF+-tallene og de tematiske 
koncentrationer sammenlignelige med de 
nuværende rammer for ovennævnte 
programmer samt med oplysninger om 
performance; udtrykker bekymring over 
den betydelige reduktion (med 5 mio. 
EUR), som Rådet har foreslået for 
PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

Or. en

Ændringsforslag 33
Katrin Langensiepen

Udkast til udtalelse
Punkt 4

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4. anerkender den kommende 
rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør dem sammenlignelige med 
oplysninger om performance; udtrykker 
bekymring over den betydelige reduktion 
(med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået 
for PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 

4. anerkender den kommende 
sammenlægning af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, 
EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+ fra og med 
2021; opfordrer Kommissionen til at 
fremlægge finansielle oplysninger på en 
måde, der gør det muligt at sammenligne 
performance for de nuværende 
programmer og underopdelinger i ESF+; 
afviser den betydelige reduktion (med 5 
mio. EUR), som Rådet har foreslået for 
PROGRESS-delen under EaSI; 
understreger i denne forbindelse, at alle 
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bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

lovgivnings- og budgetmæssige revisioner 
bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i 
overensstemmelse med dagsordenen for 
bedre regulering samt dertil knyttede 
anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

Or. en

Ændringsforslag 34
Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. udtrykker bekymring over den lave 
udnyttelse af EU-midler og -programmer; 
mener, at det i høj grad ville give en 
løftestangseffekt, hvis støtten blev styrket 
for offentlige strukturer, der yder teknisk 
bistand, hvis samfinansieringen blev øget, 
og hvis offentlige investeringer, der 
finansieres med EU-midler og -
programmer, blev udelukket fra 
kriterierne for budgetunderskud;

Or. pt

Ændringsforslag 35
Alex Agius Saliba

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. opfordrer kraftigt til alle 
investeringer i indførelse af ny teknologi i 
alle sektorer af økonomien og 
industriproduktionen med særlig fokus på 
specifikke programmer, der tager sigte på 
at fremskynde en rettidig omstilling af 
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arbejdsstyrken og begrænse de potentielt 
skadelige bivirkninger ved en sådan 
overgang, såsom strukturel arbejdsløshed, 
voksende indkomstulighed eller regionale 
og territoriale forskelle;

Or. en

Ændringsforslag 36
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. mener, at princippet om europæisk 
merværdi bør udgøre hjørnestenen i alle 
fremtidige udgifter; understreger, at EU's 
finansiering derfor bør afspejle en 
performancebaseret offentlig 
budgetlægningsmodel, hvor hver 
budgetpost ledsages af målelige 
målsætninger og output; understreger i 
denne forbindelse betydningen af 
ansvarlighed og gennemsigtighed for 
organer, der modtager EU-midler;

Or. en

Ændringsforslag 37
Samira Rafaela, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

Udkast til udtalelse
Punkt 4 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

4a. anerkender bestræbelserne på at 
gøre procedurerne for anmodning om 
midler på 2020-budgettet mere 
gennemsigtige og tilgængelige; 
understreger i denne forbindelse, at der 
skal gøres mere navnlig for at forbedre 
adgangen til midler for de oversøiske 
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lande og territorier, som ofte overses, og 
som har begrænsede administrative 
ressourcer og ekspertise på grund af deres 
særlige status og størrelse;

Or. en

Ændringsforslag 38
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Alex Agius Saliba, Agnes 
Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen 
til arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til 
de demografiske ændringer, navnlig 
gennem bedre integration af potentielt 
sårbare og dårligt stillede grupper på 
arbejdsmarkedet;

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger, som bør imødegås med en 
ambitiøs investeringsstrategi for at puste 
nyt liv i den europæiske økonomi i 
kølvandet på den økonomiske krise, vil 
være af afgørende betydning, at der gøres 
bedst mulig brug af det almindelige budget 
for 2020, navnlig når det drejer sig om 
politikker, der kan støtte bæredygtig 
økonomisk vækst og skabelse af 
kvalitetsjob, såsom fremtidige 
kompetencepolitikker, 
erhvervsuddannelse, opkvalificerings- og 
omskolingspolitikker og foranstaltninger 
til støtte for arbejdsmarkederne og bedre 
tilpasning til de demografiske ændringer, 
navnlig gennem bedre integration af 
sårbare og dårligt stillede grupper på 
arbejdsmarkedet;

Or. en

Ændringsforslag 39
Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie 
Brunet



AM\1188033DA.docx 27/38 PE641.080v01-00

DA

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet;

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet; 
opfordrer derfor medlemsstaterne og 
Kommissionen til at gøre kampen mod 
ungdomsarbejdsløshed til deres prioritet 
og til at gøre fuld brug af finansielle 
instrumenter, såsom ungdomsgarantien 
og EU-programmer såsom Erasmus+, til 
at fremme unges beskæftigelse og 
beskæftigelsesegnethed;

Or. fr

Ændringsforslag 40
Lukas Mandl

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen 
til arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til 
de demografiske ændringer, navnlig 
gennem bedre integration af potentielt 
sårbare og dårligt stillede grupper på 
arbejdsmarkedet;

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker, 
erhvervsuddannelse og foranstaltninger 
til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet;
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Or. en

Ændringsforslag 41
José Manuel Fernandes

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet;

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
en fælles politik for fødselsrater og bedre 
integration af potentielt sårbare og dårligt 
stillede grupper på arbejdsmarkedet;

Or. pt

Ændringsforslag 42
Katrin Langensiepen

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet;

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet 
og gennem gennemførelsen af 
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foranstaltninger til integration og 
fattigdomsbekæmpelse;

Or. en

Ændringsforslag 43
Vilija Blinkevičiūtė

Udkast til udtalelse
Punkt 5

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet;

5. understreger, at det i forbindelse 
med de vedvarende budgetmæssige 
begrænsninger vil være af afgørende 
betydning, at der gøres bedst mulig brug af 
det almindelige budget for 2020, herunder 
fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til 
arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, navnlig gennem 
bedre integration af potentielt sårbare og 
dårligt stillede grupper, ældre og personer 
med handicap på arbejdsmarkedet;

Or. lt

Ændringsforslag 44
Vilija Blinkevičiūtė

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. understreger behovet for at 
vedtage foranstaltninger, der tager sigte 
på at mindske den kønsbestemte løn- og 
beskæftigelseskløft;

Or. lt
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Ændringsforslag 45
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Abir Al-Sahlani

Udkast til udtalelse
Punkt 5 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5a. beklager, at mere end en fjerdedel 
af alle børn i EU er truet af fattigdom 
eller social udstødelse; understreger 
betydningen af børnegarantien for at 
sikre, at levevilkårene og mulighederne 
for millioner af børn i Europa forbedres 
betydeligt; opfordrer til, at der 
gennemføres et pilotprojekt for at rette op 
på situationen for romabørn ved at hjælpe 
skolerne med at blive en drivkraft for 
deres sociale inklusion;

Or. en

Ændringsforslag 46
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Alex Agius 
Saliba, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 5 b (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5b. afventer offentliggørelsen af 
gennemførlighedsundersøgelsen om 
børnegarantien; opfordrer Kommissionen 
til fuldt ud at tage hensyn til forslagene 
om gennemførelse af de forberedende 
foranstaltninger vedrørende 
børnegarantien, der blev vedtaget i de 
årlige budgetter for 2017, 2018 og 2019, 
og som går videre end 
gennemførlighedsundersøgelsen, og som 
har et finansieringsniveau, der gør det 
muligt at gennemføre en passende 
forsøgsfase for børnegarantien i den 
næste programmeringsperiode 2021-
2027; glæder sig i denne forbindelse over, 
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at Kommissionens formand, Ursula von 
der Leyens, i sine politiske retningslinjer 
har forpligtet sig til at oprette en 
europæisk børnegaranti for at hjælpe med 
at sikre, at alle børn i Europa, der er truet 
af fattigdom eller social udstødelse, har 
adgang til de mest grundlæggende 
rettigheder som sundhedspleje og 
uddannelse;

Or. en

Ændringsforslag 47
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Leszek Miller, Agnes 
Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 5 c (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5c. opfordrer til, at der sikres 
tilstrækkelig finansiering til Eures-tiltag i 
2020, understreger navnlig, at oprettelsen 
af Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) ikke 
bør føre til en reduktion af ressourcer og 
kapaciteter for Eures, som spiller en 
central rolle med hensyn til at lette 
unionsborgernes mobilitet og tilbyder 
tjenester og partnerskaber for jobsøgende 
og arbejdsgivere, offentlige 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets 
parter og de lokale myndigheder; 
insisterer på, at ELA, som er et nyt organ, 
behøver nye ressourcer for at kunne 
fungere gnidningsløst; fremhæver derfor 
behovet for at opretholde klare og 
separate budgetposter for både ELA og 
Eures;

Or. en
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Ændringsforslag 48
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 5 d (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

5d. minder om, at EU befinder sig i en 
tilstand af nær-stagnation og 
utilstrækkelig lønvækst, og at både 
Kommissionen og ECB anbefaler en 
generel forøgelse af lønningerne og 
forbedringer i kvaliteten af 
beskæftigelsen; understreger desuden, at 
budgetposterne til støtte for den 
europæiske sociale dialog og 
foranstaltninger for arbejdsmarkedets 
parter er af største betydning, når det 
drejer sig om at styrke inddragelsen af 
arbejdsmarkedets parter, f.eks. i det 
europæiske semester og i gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, og opfordrer derfor til øgede 
bevillinger for så vidt angår forholdet 
mellem arbejdsmarkedets parter og den 
sociale dialog; peger på, at velfungerende 
systemer for arbejdsmarkedsrelationer 
indvirker positivt på produktivitet, 
jobskabelse og -vedligeholdelse, 
jobkvalitet og anstændige lønninger;

Or. en

Ændringsforslag 49
Johan Danielsson

Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

6a. minder om, at i en situation med 
stagnerende lønninger og i betragtning af, 
at både Kommissionen og ECB har 
anbefalet en generel lønstigning og en 
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generel forbedring af kvaliteten i 
beskæftigelsen, er det afgørende 
yderligere at styrke den sociale dialog i 
hele Europa for at skabe balance i 
forholdet mellem arbejdsmarkedets 
parter; understreger, at arbejdstagernes 
deltagelse og inklusion i virksomheders 
anliggender har en betydelig positiv 
indvirkning på produktiviteten, 
arbejdstagernes sundhed og trivsel, 
jobkvaliteten og anstændige lønninger.

Or. en

Ændringsforslag 50
Guido Reil

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. glæder sig over den politiske 
udvikling inden for beskæftigelse og 
sociale anliggender i den 8. valgperiode , 
men understreger, at de politiske 
initiativer kræver passende og rettidig 
finansiering for at kunne blive 
operationelle;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 51
Katrin Langensiepen

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. glæder sig over den politiske 
udvikling inden for beskæftigelse og 
sociale anliggender i den 8. valgperiode , 
men understreger, at de politiske initiativer 
kræver passende og rettidig finansiering for 

7. glæder sig over den politiske 
udvikling inden for beskæftigelse og 
sociale anliggender i den 8. valgperiode , 
men understreger, at de politiske initiativer 
kræver passende og rettidig finansiering for 
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at kunne blive operationelle; at kunne blive operationelle; minder om 
oprettelsen af den europæiske 
arbejdstilsynsmyndighed, som forventes at 
påbegynde sit arbejde i løbet af 2019; 
fremhæver, at det er nødvendigt at 
tilvejebringe ekstra finansiering for at 
sikre, at der afsættes tilstrækkelige 
finansielle midler til dens oprettelse; 
fastholder, at denne finansiering ikke kan 
findes ved at omfordele bevillinger fra de 
andre agenturer for beskæftigelse og 
sociale anliggender;

Or. en

Ændringsforslag 52
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-
Sahlani

Udkast til udtalelse
Punkt 7

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

7. glæder sig over den politiske 
udvikling inden for beskæftigelse og 
sociale anliggender i den 8. valgperiode , 
men understreger, at de politiske initiativer 
kræver passende og rettidig finansiering for 
at kunne blive operationelle;

7. glæder sig over den politiske 
udvikling inden for beskæftigelse og 
sociale anliggender i den 8. valgperiode , 
men understreger, at de politiske initiativer 
kræver passende, tilstrækkelig og rettidig 
finansiering for at kunne blive 
operationelle;

Or. en

Ændringsforslag 53
Guido Reil

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver det vigtige bidrag, som 
agenturerne yder i forbindelse med 
håndteringen af en lang række 

8. påpeger, at de forskellige 
agenturers overlappende beføjelser og 
ansvarsområder vedrørende 
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beskæftigelsesmæssige og sociale 
spørgsmål samt dataindsamling; 
understreger, at deres opgaver er under 
udvikling, og at de derfor skal have de 
nødvendige ressourcer til at opfylde dem; 
opfordrer derfor til, at der foretages en 
grundig vurdering af de nye opgaver, der 
pålægges agenturerne, og af deres samlede 
performance med henblik på at sikre 
udelukkende passende og effektive 
budgetbevillinger;

beskæftigelsesspørgsmål, arbejdsvilkår og 
erhvervsuddannelse ikke er særligt 
effektive; opfordrer derfor til, at der 
foretages en grundig vurdering af de 
opgaver, der pålægges agenturerne, og af 
deres samlede performance med henblik på 
at sikre udelukkende passende og effektive 
budgetbevillinger;

Or. de

Ændringsforslag 54
Katrin Langensiepen

Udkast til udtalelse
Punkt 8

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

8. fremhæver det vigtige bidrag, som 
agenturerne yder i forbindelse med 
håndteringen af en lang række 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
spørgsmål samt dataindsamling; 
understreger, at deres opgaver er under 
udvikling, og at de derfor skal have de 
nødvendige ressourcer til at opfylde dem; 
opfordrer derfor til, at der foretages en 
grundig vurdering af de nye opgaver, der 
pålægges agenturerne, og af deres 
samlede performance med henblik på at 
sikre udelukkende passende og effektive 
budgetbevillinger;

8. fremhæver det vigtige bidrag, som 
agenturerne yder i forbindelse med 
håndteringen af en lang række 
beskæftigelsesmæssige og sociale 
spørgsmål samt dataindsamling; 
understreger, at deres opgaver er under 
udvikling og hele tiden vokser, og at de 
derfor skal have de nødvendige ressourcer 
til at udføre deres opgaver og frembringe 
de bedst mulige resultater til støtte for 
EU's lovgivningsmæssige og politiske 
mål;

Or. en

Ændringsforslag 55
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Estrella Dura Ferrandis, Pierfrancesco Majorino, 
Elisabetta Gualmini, Nicolas Schmit, Vilija Blinkevičiūtė, Agnes Jongerius

Udkast til udtalelse
Punkt 9



PE641.080v01-00 36/38 AM\1188033DA.docx

DA

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. gentager, at pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger er meget 
værdifulde værktøjer til at iværksætte nye 
aktiviteter og politikker inden for 
beskæftigelse og social inklusion og kan 
anvendes til indsamling af data og 
dokumentation med henblik på at 
forbedre fremtidige EU-
beskæftigelsespolitikker;

9. gentager, at pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger er værdifulde 
værktøjer til at iværksætte nye aktiviteter 
og politikker inden for beskæftigelse og 
social inklusion, og at flere idéer fra 
EMPL tidligere er blevet gennemført med 
succes som pilotprojekter/forberedende 
foranstaltninger; opfordrer til fuld 
udnyttelse af de margener, der findes 
under hvert udgiftsområde;

Or. en

Ændringsforslag 56
Tomáš Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 9

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. gentager, at pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger er meget 
værdifulde værktøjer til at iværksætte nye 
aktiviteter og politikker inden for 
beskæftigelse og social inklusion og kan 
anvendes til indsamling af data og 
dokumentation med henblik på at forbedre 
fremtidige EU-beskæftigelsespolitikker;

9. gentager, at pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger, hvis de er 
omhyggeligt planlagt, er meget værdifulde 
værktøjer til at iværksætte nye aktiviteter 
og politikker inden for beskæftigelse og 
social inklusion og kan anvendes til 
indsamling af data og dokumentation med 
henblik på at forbedre fremtidige EU-
beskæftigelsespolitikker;

Or. cs

Ændringsforslag 57
Yana Toom, Anna Júlia Donáth, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Atidzhe Alieva-
Veli, Abir Al-Sahlani

Udkast til udtalelse
Punkt 9
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Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9. gentager, at pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger er meget 
værdifulde værktøjer til at iværksætte nye 
aktiviteter og politikker inden for 
beskæftigelse og social inklusion og kan 
anvendes til indsamling af data og 
dokumentation med henblik på at forbedre 
fremtidige EU-beskæftigelsespolitikker;

9. gentager, at pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger er meget 
værdifulde værktøjer til at iværksætte nye 
aktiviteter og politikker inden for 
beskæftigelse, navnlig med hensyn til 
fremme af ungdomsbeskæftigelse, og 
social inklusion og kan anvendes til 
indsamling af data og dokumentation med 
henblik på at forbedre fremtidige EU-
beskæftigelsespolitikker;

Or. en

Ændringsforslag 58
Tomáš Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 9 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

9a. opfordrer Kommissionen til, når 
den vurderer pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger, at lægge 
vægt på deres originalitet og muligheden 
for efterfølgende tilpasning; 

Or. cs

Ændringsforslag 59
Tomáš Zdechovský

Udkast til udtalelse
Punkt 10

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10. minder om, at det er af afgørende 
betydning, at Parlamentet løbende holdes 
orienteret af Kommissionen om de 
forskellige faser af gennemførelsen af 
pilotprojekter og forberedende 

10. minder om, at det er af afgørende 
betydning, at Parlamentet løbende holdes 
orienteret af Kommissionen om de 
forskellige faser af gennemførelsen af 
pilotprojekter og forberedende 
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foranstaltninger, herunder en egentlig 
evaluering af resultaterne og deres 
merværdi for EU-borgerne.

foranstaltninger, herunder en egentlig 
evaluering af resultaterne og deres 
merværdi for EU-borgerne; understreger 
betydningen af en gennemsigtig tilgang 
fra Kommissionens side i forbindelse med 
vurderingen af pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger;

Or. en

Ændringsforslag 60
Lukas Mandl

Udkast til udtalelse
Punkt 10 a (nyt)

Udkast til udtalelse Ændringsforslag

10a. gentager betydningen af 
erhvervsuddannelse i digitaliseringens 
tidsalder og glæder sig over den øgede 
finansiering til Det Europæiske Center 
for Udvikling af Erhvervsuddannelse; 
opfordrer Kommissionen til at undersøge 
yderligere muligheder for at støtte 
erhvervsuddannelsesprogrammer, navnlig 
inden for softwareudvikling og 
informationsteknologi;

Or. en


