
AM\1198085DA.docx PE646.959v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2019/0188(COD)

04.2.2020

ÆNDRINGSFORSLAG
17 - 75
Udkast til betænkning
Manuel Pizarro
(PE644.984v01-00)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 
nr. 573/2014/EU om øget samarbejde mellem offentlige arbejdsformidlinger

Forslag til afgørelse
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))



PE646.959v02-00 2/35 AM\1198085DA.docx

DA

AM_Com_LegReport



AM\1198085DA.docx 3/35 PE646.959v02-00

DA

Ændringsforslag 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I henhold til artikel 9 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF) skal Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tage hensyn til de 
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. 
Netværket bør bistå medlemsstaterne og 
Unionen med udviklingen af 
beskæftigelsespolitikker og -aktiviteter, 
der er udformet med henblik på at opnå 
de højest mulige niveauer af social 
retfærdighed og beskyttelse og på at 
bekæmpe social udstødelse og enhver 
form for forskelsbehandling.

Or. it

Ændringsforslag 18
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I artikel 9 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) henvises der til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau som et af de mål, der 
skal tages hensyn til ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af Unionens politikker og 
aktiviteter. Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør basere sin 
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virksomhed på artikel 9 i TEUF.

Or. en

Ændringsforslag 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har til formål at give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at opnå 
målene om fuld beskæftigelse og sociale 
fremskridt i artikel 3 i traktaten om Den 
Europæiske Union (TEU), sikre 
sammenhæng mellem disse mål og 
Unionens relevante politikinitiativer og 
medlemsstaternes og Unionens 
bestræbelser på at forbedre den 
koordinerede beskæftigelsesstrategi samt 
udvikle innovative og evidensbaserede 
politikker.

Or. it

Ændringsforslag 20
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
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kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål at give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker.

Or. it

Ændringsforslag 21
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, tjenestekvalitet, 
virkningsfuldhed og effektivitet ved at 
tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem med 
henblik på aktivt at støtte 
kvalitetsbeskæftigelse, anstændigt og 
inklusivt arbejde samt områder med højt 
potentiale for jobskabelse såsom grønne 
job. Netværket har desuden til formål give 
de offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 22
Sara Skyttedal
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Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem med 
henblik på at støtte beskæftigelse, og, på 
langt sigt, varige job. Netværket har 
desuden til formål give de offentlige 
arbejdsformidlinger flere muligheder for at 
være med til at udvikle innovative og 
evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Netværket har til formål at styrke 
de offentlige arbejdsformidlingers 
kapacitet, virkningsfuldhed og effektivitet 
ved at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative og evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
politikinitiativer på EU-plan.

(2) Netværket har til formål at 
modernisere de offentlige 
arbejdsformidlingers kapacitet og styrke 
deres virkningsfuldhed og effektivitet ved 
at tilvejebringe en platform for 
sammenligning mellem deres præstationer 
på EU-plan, identificere god praksis og 
etablere et gensidigt læringssystem. 
Netværket har desuden til formål give de 
offentlige arbejdsformidlinger flere 
muligheder for at være med til at udvikle 
innovative, fremtidsorienterede 
evidensbaserede politikker i 
overensstemmelse med relevante 
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politikinitiativer på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Netværket har været af afgørende 
betydning med hensyn til at tilskynde til 
yderligere samarbejde mellem 
medlemsstaterne inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder samt 
bidrage til at modernisere og styrke de 
offentlige arbejdsformidlinger. En 
evaluering af status for gennemførelsen af 
afgørelse nr. 573/2014/EU viser, at 
netværket har haft en positiv indvirkning, 
og identificerer de erfaringer, der er gjort 
på grundlag af de forskellige aktiviteter og 
erfaringer.

(3) Netværket har været af afgørende 
betydning med hensyn til at tilskynde til 
yderligere samarbejde mellem 
medlemsstaterne inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder samt 
bidrage til at modernisere og styrke de 
offentlige arbejdsformidlinger. En 
evaluering af status for gennemførelsen af 
afgørelse nr. 573/2014/EU viser, at 
netværket har haft en positiv indvirkning, 
og identificerer de erfaringer, der er gjort 
på grundlag af de forskellige aktiviteter og 
erfaringer. Ved at opnå retlig legitimitet 
har det europæiske netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger øget sin kapacitet og 
udviklet innovative evidensbaserede 
foranstaltninger til gennemførelse af 
beskæftigelsespolitikker.

__________________ __________________
16 Arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, 
SWD(2019)1350.

16 Arbejdsdokument fra 
Kommissionens tjenestegrene, 
SWD(2019)1350.

Or. pl

Ændringsforslag 25
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at gøre netværket mere 
effektivt bør de offentlige 
arbejdsformidlinger samtidigt reformeres 
gennem fuld digitalisering af tjenesterne 
og passende uddannelse af personalet.

Or. it

Ændringsforslag 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at udnytte de hidtil opnåede 
resultater og yderligere fremme 
samarbejdet mellem de offentlige 
arbejdsformidlinger bør netværkets 
varighed forlænges indtil den 31. december 
2027.

(4) For at udnytte de hidtil opnåede 
resultater og for at udvide, styrke og 
konsolidere de offentlige 
arbejdsformidlingers initiativer, 
modernisere offentlige arbejdsformidlinger 
og bringe dem i stand til at fungere 
effektivt og harmonisk, bør netværkets 
varighed forlænges indtil den 31. december 
2027.

Or. pl

Ændringsforslag 27
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) For at udnytte de hidtil opnåede 
resultater og yderligere fremme 
samarbejdet mellem de offentlige 
arbejdsformidlinger bør netværkets 
varighed forlænges indtil den 31. 
december 2027.

(4) For at udnytte de hidtil opnåede 
resultater og yderligere fremme 
samarbejdet mellem de offentlige 
arbejdsformidlinger bør netværket gøres 
permanent.

Or. en
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Begrundelse

Netværket af offentlige arbejdsformidlinger bør gøres permanent, indtil EU beslutter, at der 
ikke længere er behov for det. Opdateringer og tilpasninger er fortsat mulige, men en 
permanent struktur giver mulighed for en mere langsigtet strategisk planlægning.

Ændringsforslag 28
Jeroen Lenaers

Forslag til afgørelse
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Netværket bør styrke samarbejdet 
mellem sine medlemmer og udvikle fælles 
initiativer med henblik på udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, hvor offentlige 
arbejdsformidlinger er virksomme, levere 
sammenlignende analyser, yde rådgivning 
og fremme innovative 
arbejdsformidlingsinitiativer. Der bør i 
den forbindelse navnlig fokuseres på 
samarbejde mellem offentlige 
arbejdsformidlinger med hensyn til 
eksport af sociale ydelser. Oprettelsen af 
dette netværk vil muliggøre en inklusiv, 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, således at der kan 
fastsættes bedste praksis inden for deres 
virksomhedsområder, og bidrage til en 
bedre udformning og levering af 
arbejdsformidlingstjenester inden for 
deres specifikke ansvarsområder. 
Netværksinitiativer bør forbedre de 
offentlige arbejdsformidlingers effektivitet 
og sikre en mere effektiv brug af 
offentlige midler. Netværket bør også 
samarbejde med andre leverandører af 
arbejdsformidling.

Or. nl
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Ændringsforslag 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Videreførelsen af netværket bør 
støtte gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som omfatter 
aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine 
principper. Det bør også bidrage til det 
bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling ved at 
bidrage til inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse og 
anstændigt arbejde til alle.

(5) I sin meddelelse af 11. december 
2019 om den europæiske grønne pagt 
omformulerer Kommissionen sit tilsagn 
om at løse problemerne, som 
klimaændringerne forårsager, på et nyt 
grundlag, idet den anfører, at alle EU-
foranstaltninger og -politikker bør 
bidrage til målsætningerne for den 
europæiske grønne pagt. Videreførelsen 
af netværket bør derfor styrke de 
beskæftigelsesmæssige foranstaltninger 
og politikker, der bidrager til 
virkeliggørelsen af den europæiske 
grønne pagt, bidrage til at fremskynde 
omstillingen til en klimaneutral cirkulær 
økonomi og gøre denne overgang 
retfærdig og inklusiv for alle, søge at sikre 
fuld beskæftigelse og adgang til 
anstændigt arbejde med en passende løn 
og under alle omstændigheder beskyttelse 
mod fattigdom, samt fremme miljømæssig 
bæredygtighed og sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen. Videreførelsen af 
netværket bør også støtte gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, som omfatter aktiv støtte til 
beskæftigelse blandt sine principper og 
bidrage til indfrielsen af målene for 
bæredygtig udvikling i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling, og i 
særdeleshed udviklingsmål 8 heri.

Or. it

Ændringsforslag 30
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Videreførelsen af netværket bør 
støtte gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som omfatter 
aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine 
principper. Det bør også bidrage til det 
bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling ved at 
bidrage til inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse og 
anstændigt arbejde til alle.

(5) Videreførelsen af netværket bør 
bidrage til gennemførelsen af nationale 
beskæftigelsespolitikker, inklusiv og 
bæredygtig økonomisk vækst, 
beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle 
borgere.

Or. it

Ændringsforslag 31
Sara Skyttedal

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Videreførelsen af netværket bør 
støtte gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som omfatter 
aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine 
principper. Det bør også bidrage til det 
bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling ved at 
bidrage til inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse og 
anstændigt arbejde til alle.

(5) Videreførelsen af netværket bør 
støtte gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som omfatter 
aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine 
principper. Det bør også bidrage til det 
bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling ved at 
bidrage til inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
anstændigt arbejde til alle, modvirke 
ubalancer mellem udbud og efterspørgsel 
på arbejdsmarkedet og lette 
arbejdstagernes frie bevægelighed.

Or. en

Ændringsforslag 32
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Betragtning 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Videreførelsen af netværket bør 
støtte gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som omfatter 
aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine 
principper. Det bør også bidrage til det 
bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling ved at 
bidrage til inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse og 
anstændigt arbejde til alle.

(5) Videreførelsen af netværket bør 
støtte gennemførelsen af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, som omfatter 
aktiv støtte til beskæftigelse blandt sine 
principper. Det bør også bidrage til det 
bæredygtige udviklingsmål 8 i FN's 2030-
dagsorden for bæredygtig udvikling ved at 
bidrage til inklusiv og bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse og 
anstændigt arbejde til alle samt en socialt 
retfærdig grøn omstilling.

Or. en

Ændringsforslag 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, for at 
sikre en konsekvent politikramme.

(6) Netværket bør fortsætte med at 
samarbejde endnu tættere med relevante 
interessenter på arbejdsmarkedet for at 
fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
ligestilling, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, organisationer, der 
repræsenterer arbejdsløse eller sårbare 
grupper, ligestillingsorganer, NGO'er, der 
arbejder inden for beskæftigelse, 
menneskerettigheder og retfærdig 
omstilling, samt arbejdsmarkedets parter 
for at fremme synergier og sikre en 
konsekvent politikramme, såfremt det er 
relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, for at 
sikre en konsekvent politikramme.

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, for at 
sikre en konsekvent politikramme. 
Systematisk og strukturelt samarbejde 
mellem offentlige arbejdsformidlinger og 
andre tjenesteudbydere på det sociale 
område og beskæftigelsesområdet bør 
styrkes for bedre at imødekomme de 
jobsøgendes behov.

Or. en

Ændringsforslag 35
Anne Sander

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, for at 
sikre en konsekvent politikramme.

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, samt 
med arbejdsmarkedets parter og lokale og 
regionale myndigheder med henblik på at 
fremme synergier og udveksling af god 
praksis og for at sikre en konsekvent 
politikramme, der er tilpasset 
arbejdsmarkedets behov.
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Or. fr

Ændringsforslag 36
Sara Skyttedal

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig samarbejde med EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik, 
uddannelse og erhvervsuddannelse, for at 
sikre en konsekvent politikramme.

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, herunder 
navnlig private og andre 
arbejdsformidlinger, men også samarbejde 
med EU-agenturer inden for beskæftigelse, 
socialpolitik, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, for at sikre en 
konsekvent politikramme.

Or. en

Ændringsforslag 37
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
andre interessenter på arbejdsmarkedet for 
at fremme synergier mellem dem, 
herunder navnlig samarbejde med EU-
agenturer inden for beskæftigelse, 
socialpolitik, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, for at sikre en 
konsekvent politikramme.

(6) Netværket bør fortsætte med at 
organisere samarbejde og kontakter med 
alle interessenter på arbejdsmarkedet for at 
fremme synergier mellem dem, tage skridt 
til at matche udbud og efterspørgsel og 
sikre, at arbejdsmarkederne er så 
gennemsigtige som muligt og fungerer 
mere effektivt.

Or. it
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Ændringsforslag 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) De offentlige arbejdsformidlingers 
rolle med hensyn til at sikre jobsøgende 
og virksomheder mere effektive tjenester 
skal støttes på passende vis på nationalt 
plan med tilstrækkelige menneskelige 
ressourcer og økonomisk støtte til 
uddannelse af personale og IT-udstyr og 
teknisk udstyr, der er relevant i forhold til 
de muligheder og udfordringer, som 
følger af digitaliseringen, ændrede 
arbejdsmønstre, herunder de 
fremvoksende platformsøkonomier, og 
den samfundsmæssige og demografiske 
udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 39
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Unionens finansielle støtte til 
netværket bør stilles til rådighed i 
overensstemmelse med den flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027.

(7) Unionens finansielle støtte til 
netværket bør stilles til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 40
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes hermed et netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger 
("Netværket") på EU-plan for perioden 
indtil den 31. december 2027.

Der oprettes hermed et netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger 
("Netværket") på EU-plan. Europa-
Parlamentet og Rådet tager oprettelsen af 
netværket op til revision i lyset af 
Kommissionens evalueringer, jf. 
artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 41
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål 
for bæredygtig udvikling og dermed yde 
støtte til:

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelses- og socialpolitikker.

Or. en

Ændringsforslag 42
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
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Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål 
for bæredygtig udvikling og dermed yde 
støtte til:

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af nationale 
beskæftigelsespolitikker og dermed yde 
støtte til:

Or. it

Ændringsforslag 43
Ádám Kósa

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål 
for bæredygtig udvikling og dermed yde 
støtte til:

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker og dermed yde 
støtte til:

Or. hu

Ændringsforslag 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma



PE646.959v02-00 18/35 AM\1198085DA.docx

DA

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål for 
bæredygtig udvikling og dermed yde støtte 
til:

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
fremme gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker, gennemførelsen 
af den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, opnåelsen af FN's mål for 
bæredygtig udvikling og en hurtig, 
retfærdig og inklusiv omstilling til en 
klimaneutral cirkulær økonomi og 
dermed yde støtte til:

Or. it

Ændringsforslag 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål for 
bæredygtig udvikling og dermed yde støtte 
til:

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre principperne i 
den europæiske søjle for sociale 
rettigheder, forfølge opfyldelsen af FN's 
mål for bæredygtig udvikling, navnlig 
målene for bæredygtig udvikling 1, 4, 5, 8, 
10, og 13 samt den europæiske grønne 
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pagt, og dermed yde støtte til:

Or. en

Ændringsforslag 46
Sara Skyttedal

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN's mål for 
bæredygtig udvikling og dermed yde støtte 
til:

Formålet med denne afgørelse er at 
tilskynde til samarbejde mellem 
medlemsstaterne på beskæftigelsesområdet 
gennem netværket inden for de offentlige 
arbejdsformidlingers ansvarsområder for at 
bidrage til gennemførelsen af Unionens 
beskæftigelsespolitikker. Dette vil også 
bidrage til at gennemføre relevante 
principper og mål i den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og FN's mål for 
bæredygtig udvikling og dermed yde støtte 
til:

Or. en

Ændringsforslag 47
Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) de mest udsatte sociale grupper 
med høj arbejdsløshed, navnlig ældre 
arbejdstagere og unge, der ikke er i 

"a) alle udsatte sociale grupper med høj 
arbejdsløshed, navnlig ældre arbejdstagere 
og unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
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beskæftigelse eller under uddannelse under uddannelse, og personer med 
handicap, navnlig kvinder og piger, der 
oplever flere slags og intersektionel 
diskrimination på grundlag af både deres 
køn og deres handicap"

Or. en

Ændringsforslag 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 3, stk. 1, litra a), affattes 
således:

a) de mest udsatte sociale grupper 
med høj arbejdsløshed, navnlig ældre 
arbejdstagere og unge, der ikke er i 
beskæftigelse eller under uddannelse

"a) alle udsatte sociale grupper med høj 
arbejdsløshed, navnlig ældre arbejdstagere 
og unge, der ikke er i beskæftigelse eller 
under uddannelse, og personer med 
handicap"

Or. en

Ændringsforslag 49
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 3, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"aa) gennemførelse af den europæiske 
søjle for sociale rettigheder, den nye 
europæiske grønne pagt og FN-målene 
for bæredygtig udvikling"
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Or. en

Ændringsforslag 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 3, stk. 1, litra b), affattes 
således:

b) anstændigt og bæredygtigt arbejde b) anstændigt og bæredygtigt arbejde, 
der garanterer fuld respekt for 
enkeltpersoners økonomiske og sociale 
rettigheder, fuldstændig beskyttelse af 
miljøet og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen

Or. it

Ændringsforslag 51
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 - stk. 1 - litra c

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2b) Artikel 3, stk. 1, litra c), affattes 
således:

c) mere velfungerende 
arbejdsmarkeder i EU

"c) mere velfungerende og inklusive 
arbejdsmarkeder"

Or. en

Ændringsforslag 52
Sara Skyttedal
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a) Artikel 3, stk. 1, litra d), affattes 
således:

d) identificering af mangler på 
bestemte kvalifikationer og levering af 
oplysninger om deres omfang og 
geografiske fordeling, såvel som bedre 
matchning af arbejdssøgendes 
kvalifikationer med arbejdsgivernes behov

"d) identificering af mangler på 
bestemte kvalifikationer og levering af 
oplysninger om deres omfang og 
geografiske fordeling, såvel som bedre 
matchning af arbejdssøgendes 
kvalifikationer med arbejdsgivernes behov 
gennem arbejdsgiverorienteret 
erhvervsuddannelse"

Or. en

Ændringsforslag 53
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2c) Artikel 3, stk. 1, litra f), affattes 
således:

f) øget frivillig geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet på et 
retfærdigt grundlag for at imødekomme 
specifikke arbejdsmarkedsbehov

"f) øget frivillig geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet på et 
individuelt grundlag for at imødekomme 
behov med hensyn til anstændigt arbejde"

Or. en

Ændringsforslag 54
Jeroen Lenaers
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 4, stk. 1, indsættes 
følgende litra:
"-a) "fremme af samarbejde og 
udveksling af bedste praksis mellem 
offentlige arbejdsformidlinger med 
hensyn til eksport af sociale ydelser"

Or. nl

Ændringsforslag 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra a – nr. i

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2b) Artikel 4, stk. 1, litra a), nr. i), 
affattes således:

i) bidrag til at nedbringe 
arbejdsløsheden for alle aldersgrupper og 
for sårbare grupper

"i) bidrag til at nedbringe 
arbejdsløsheden for alle alders- og 
kønsgrupper og for alle sårbare grupper"

Or. en

Ændringsforslag 56
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 - stk. 1 - litra a - nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2c ) I artikel 4, stk. 1, litra a), tilføjes 
følgende nr.:
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"iiia) karriererådgivning og 
uddannelse, navnlig med hensyn til 
grønne job og retfærdig omstilling"

Or. en

Ændringsforslag 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling

c) bidrag til at modernisere og styrke 
offentlige arbejdsformidlinger på centrale 
områder, lette opnåelsen af Unionens mål 
om fuld beskæftigelse og sociale 
fremskridt, overensstemmelse mellem 
beskæftigelsespolitikker og disse mål, 
gennemførelsen af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder, opnåelsen af 
målene for bæredygtig udvikling og 
gennemførelsen af en hurtig, retfærdig og 
inklusiv omstilling til en klimaneutral 
cirkulær økonomi

Or. it

Ændringsforslag 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder, der identificeres i 
Unionens beskæftigelsespolitikker, under 
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europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling

hensyntagen til den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, målene for bæredygtig 
udvikling, den europæiske grønne pagt og 
de muligheder og udfordringer, som 
følger af digitaliseringen, ændrede 
arbejdsmønstre, herunder de 
fremvoksende platformøkonomier, og den 
samfundsmæssige og demografiske 
udvikling

Or. en

Ændringsforslag 59
Anne Sander

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling under 
hensyntagen til de udfordringer, som 
følger af den teknologiske og 
demografiske udvikling samt udviklingen 
på arbejdsmarkedet og med hensyn til, 
hvilke kompetencer der er brug for

Or. fr

Ændringsforslag 60
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke c) bidrag til at modernisere og styrke 
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de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling

de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder med tanke på Unionens 
beskæftigelsespolitikker, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og FN-målene 
for bæredygtig udvikling samt 
udfordringer i forbindelse med den 
teknologiske udvikling, et arbejdsmarked i 
forandring, grønne job, forebyggelse af 
arbejdsløshed og en bedre inklusion af og 
målrettet støtte til jobsøgende

Or. en

Ændringsforslag 61
Sara Skyttedal

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling

c) bidrag til at modernisere, strømline 
og styrke de offentlige arbejdsformidlinger 
på centrale områder i overensstemmelse 
med Unionens og medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker, den europæiske 
søjle for sociale rettigheder og målene for 
bæredygtig udvikling samt udfordringer 
og muligheder, der knytter sig til 
digitaliseringen, globaliseringen og et 
arbejdsmarked i forandring

Or. en

Ændringsforslag 62
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrag til at modernisere og styrke 
de offentlige arbejdsformidlinger på 
centrale områder i overensstemmelse med 
Unionens beskæftigelsespolitikker, den 
europæiske søjle for sociale rettigheder og 
målene for bæredygtig udvikling 

c) bidrag til at modernisere og styrke 
offentlige arbejdsformidlinger på centrale 
områder i overensstemmelse med 
nationale beskæftigelsespolitikker

Or. it

Ændringsforslag 63
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a) Artikel 4, stk. 1, litra g), affattes 
således:

g) fremme og udveksling af bedste 
praksis vedrørende identificering af unge, 
der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, og udvikling af initiativer, der 
sikrer, at disse unge opnår de nødvendige 
kvalifikationer for at indtræde og forblive 
på arbejdsmarkedet.

"g) fremme og udveksling af bedste 
praksis vedrørende integration af 
langtidsledige og arbejdstagere med 
handicap på arbejdsmarkedet samt 
identificering af og støtte til unge, der ikke 
er i beskæftigelse eller under uddannelse, 
og udvikling af initiativer, der sikrer, at 
disse unge opnår de nødvendige 
kvalifikationer for at indtræde, forblive og 
udvikle sig på arbejdsmarkedet."

Or. en

Ændringsforslag 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
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Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – stk. 1 – litra g

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a) Artikel 4, stk. 1, litra g), affattes 
således:

g) fremme og udveksling af bedste 
praksis vedrørende identificering af unge, 
der ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, og udvikling af initiativer, der 
sikrer, at disse unge opnår de nødvendige 
kvalifikationer for at indtræde og forblive 
på arbejdsmarkedet.

"g) identificering af sårbare grupper 
på arbejdsmarkedet, såsom langtidsledige, 
arbejdstagere med handicap og unge, der 
ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, og fremme og udveksling af 
bedste praksis vedrørende integration af 
disse på arbejdsmarkedet, herunder 
initiativer til at opnå kvalifikationer, 
såfremt det er nødvendigt."

Or. en

Ændringsforslag 65
Stefania Zambelli

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbejde Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling, uddannelse og 
erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer, regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.
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Or. it

Ændringsforslag 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbejde Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder relevante 
arbejdsformidlingstjenester fra 
tredjelande, der ikke er medlemmer af 
EØS, andre leverandører af 
arbejdsformidling og arbejdsmarkedets 
parter og, hvor det er hensigtsmæssigt, 
EU-agenturer inden for beskæftigelse, 
socialpolitik, ligestilling og uddannelse og 
erhvervsuddannelse, organisationer, der 
repræsenterer arbejdsløse personer eller 
sårbare grupper, ligestillingsorganer, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, menneskerettigheder og 
retfærdig omstilling, og regionale og 
lokale myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Or. en

Begrundelse

Der rapporteres i vid udstrækning om forskelsbehandling inden for arbejdsformidling, og 
samarbejde med ligestillingsorganer og/eller uafhængige menneskerettighedsorganisationer 
ville derfor bidrage til at tilvejebringe den nødvendige bevidstgørelse af de ansvarlige og 
sikre ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
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Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbejde Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling og arbejdsmarkedets 
parter og, hvor det er hensigtsmæssigt, 
relevante offentlige 
arbejdsformidlingstjenester fra lande 
uden for EU/EØS, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, organisationer, der 
repræsenterer arbejdsløse personer eller 
sårbare grupper, NGO'er, der arbejder 
inden for beskæftigelse, og regionale og 
lokale myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Or. en

Ændringsforslag 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbejde Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
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arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

arbejdsformidling og sociale tjenester og, 
hvor det er hensigtsmæssigt, EU-agenturer 
inden for beskæftigelse, socialpolitik og 
uddannelse og erhvervsuddannelse, 
arbejdsmarkedets parter, organisationer, 
der repræsenterer arbejdsløse personer eller 
sårbare grupper, organisationer inden for 
erhvervsuddannelse, NGO'er, der arbejder 
inden for beskæftigelse, og regionale og 
lokale myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Or. en

Ændringsforslag 69
Sara Skyttedal

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbejde Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data." 

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
navnlig med private og andre leverandører 
af arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, organisationer, der 
repræsenterer arbejdsløse personer eller 
sårbare grupper, NGO'er, der arbejder 
inden for beskæftigelse, og regionale og 
lokale myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbejde Samarbejde

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling og, hvor det er 
hensigtsmæssigt, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data." 

Netværket indleder et samarbejde med de 
relevante interessenter på arbejdsmarkedet, 
herunder andre leverandører af 
arbejdsformidling, EU-agenturer inden for 
beskæftigelse, socialpolitik og uddannelse 
og erhvervsuddannelse, arbejdsmarkedets 
parter, organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse personer eller sårbare grupper, 
NGO'er, der arbejder inden for 
beskæftigelse, og regionale og lokale 
myndigheder, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Or. en

Ændringsforslag 71
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7

Finansiel støtte Finansiel støtte

De samlede midler til gennemførelsen af 
denne afgørelse stilles i givet fald til 
rådighed i overensstemmelse med den 
næste flerårige finansielle ramme for 

De samlede midler til gennemførelsen af 
denne afgørelse stilles i givet fald til 
rådighed, hvis årlige bevillinger godkendes 
af Europa-Parlamentet og Rådet inden for 
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2021-2027, hvis årlige bevillinger 
godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet 
inden for den finansielle ramme.

den finansielle ramme.

Or. en

Ændringsforslag 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 Artikel 7

Finansiel støtte Finansiel støtte

De samlede midler til gennemførelsen af 
denne afgørelse stilles i givet fald til 
rådighed i overensstemmelse med den 
næste flerårige finansielle ramme for 2021-
2027, hvis årlige bevillinger godkendes af 
Europa-Parlamentet og Rådet inden for 
den finansielle ramme.

De nødvendige midler til gennemførelsen 
af denne afgørelse stilles til rådighed i 
overensstemmelse med den næste flerårige 
finansielle ramme for 2021-2027, hvis 
årlige bevillinger godkendes af Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 73
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den i artikel 8 omhandlede delegation af 
beføjelser tillægges Kommissionen indtil 
den 31. december 2027.

Den i artikel 8 omhandlede delegation af 
beføjelser tillægges Kommissionen.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Mounir Satouri

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10

Revision Revision

Senest i september 2026 forelægger 
Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Fra syv år efter denne afgørelses 
ikrafttræden og hvert syvende år derefter 
forelægger Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Or. en

Ændringsforslag 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Afgørelse nr. 573/2014/EU
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 10 Artikel 10

Revision Revision

Senest i september 2026 forelægger 
Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget.

Senest i september 2026 forelægger 
Kommissionen en evaluering af 
anvendelsen af denne afgørelse for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget. I evalueringen skal det 
bl.a. vurderes, i hvilket omfang netværket 
har bidraget til at nå målene i artikel 3, og 
hvorvidt det har gavnet alle kategorier af 
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personer, herunder ugunstigt stillede 
personer.

Or. en


