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Ändringsförslag 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I enlighet med artikel 9 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) ska unionen vid 
fastställandet och genomförandet av sin 
politik och verksamhet beakta de krav 
som är förknippade med främjandet av 
hög sysselsättning, garantier för ett 
fullgott socialt skydd, kampen mot social 
utestängning samt en hög utbildningsnivå 
och en hög hälsoskyddsnivå för 
människor. Nätverket bör stödja 
medlemsstaterna och unionen i att ta 
fram en sysselsättningspolitik och 
sysselsättningsåtgärder som är utformade 
för att uppnå högsta möjliga nivå av 
social rättvisa och socialt skydd och 
bekämpa social utestängning och alla 
former av diskriminering.

Or. it

Ändringsförslag 18
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget) hänvisas det till att främjandet 
av hög sysselsättning är ett mål som ska 
beaktas vid fastställandet och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamhet. Nätverkets arbete bör grunda 
sig på artikel 9 i EUF-fördraget.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska hjälpa 
arbetsförmedlingarna att bidra till 
uppnåendet av de mål om full 
sysselsättning och sociala framsteg som 
avses i artikel 3 i fördraget om Europeiska 
unionen (EU-fördraget) och samtidigt 
främja samstämmighet mellan dessa mål 
och relevanta unionspolitiska initiativ och 
medlemsstaternas och unionens insatser 
för att förbättra den samordnade 
sysselsättningsstrategin och utvecklingen 
av innovativa, evidensbaserade strategier.

Or. it

Ändringsförslag 20
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
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innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

innovativa, evidensbaserade strategier.

Or. it

Ändringsförslag 21
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
kvalitet på tjänster, ändamålsenlighet och 
effektivitet genom att erbjuda en plattform 
för jämförelse av deras resultat på 
europeisk nivå, identifiera god praxis och 
inrätta ett system för ömsesidigt lärande 
för att aktivt stödja sysselsättning av god 
kvalitet, anständigt och inkluderande 
arbete samt områden med stor 
sysselsättningspotential, såsom gröna 
jobb. Nätverket ska också hjälpa 
arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 22
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
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deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande för att stödja 
sysselsättning och, på lång sikt, hållbara 
arbetstillfällen. Nätverket ska också hjälpa 
arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

Or. en

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

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i 
linje med relevanta unionspolitiska 
initiativ.

(2) Nätverkets syfte är att modernisera 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
kapacitet och förbättra deras 
ändamålsenlighet och effektivitet genom 
att erbjuda en plattform för jämförelse av 
deras resultat på europeisk nivå, identifiera 
god praxis och inrätta ett system för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, framtidsinriktade och 
evidensbaserade strategier i linje med 
relevanta unionspolitiska initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Nätverket har varit av avgörande 
betydelse för att främja ytterligare 

(3) Nätverket har varit av avgörande 
betydelse för att främja ytterligare 



AM\1198085SV.docx 7/35 PE646.959v02-00

SV

samarbete mellan medlemsstaterna inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden och för att bidra till 
moderniseringen och förstärkningen av de 
offentliga arbetsförmedlingarna. En 
utvärdering av genomförandet av beslut nr 
573/2014/EU visar att nätverket har haft en 
positiv inverkan och att lärdomar av olika 
aktiviteter och erfarenheter kan dras.

samarbete mellan medlemsstaterna inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden och för att bidra till 
moderniseringen och förstärkningen av de 
offentliga arbetsförmedlingarna. En 
utvärdering av genomförandet av beslut nr 
573/2014/EU visar att nätverket har haft en 
positiv inverkan och att lärdomar av olika 
aktiviteter och erfarenheter kan dras. 
Genom att vinna rättslig legitimitet har 
det europeiska nätverket för offentliga 
arbetsförmedlingar ökat sin kapacitet och 
utarbetat innovativa, evidensbaserade 
åtgärder för att genomföra 
sysselsättningspolitiken.

__________ __________
16 Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar SWD(2019) 1350

16 Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar SWD(2019) 1350

Or. pl

Ändringsförslag 25
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För att nätverket ska bli mer 
effektivt bör de offentliga 
arbetsförmedlingarna samtidigt 
reformeras genom att tjänsterna 
digitaliseras fullständigt och personalen 
får lämplig utbildning.

Or. it

Ändringsförslag 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Förslag till beslut
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att kunna ta vara på de resultat 
som uppnåtts hittills och ytterligare främja 
samarbetet mellan de offentliga 
arbetsförmedlingarna bör nätverkets 
verksamhet förlängas till och med den 31 
december 2027.

(4) För att kunna ta vara på de resultat 
som uppnåtts hittills och för att utöka, 
stärka och konsolidera de offentliga 
arbetsförmedlingarnas initiativ, 
modernisera de offentliga 
arbetsförmedlingarna och göra det möjligt 
för dem att fungera på ett effektivt och 
harmoniskt sätt bör nätverkets verksamhet 
förlängas till och med den 31 december 
2027.

Or. pl

Ändringsförslag 27
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att kunna ta vara på de resultat 
som uppnåtts hittills och ytterligare främja 
samarbetet mellan de offentliga 
arbetsförmedlingarna bör nätverkets 
verksamhet förlängas till och med den 31 
december 2027.

(4) För att kunna ta vara på de resultat 
som uppnåtts hittills och ytterligare främja 
samarbetet mellan de offentliga 
arbetsförmedlingarna bör nätverket bli en 
permanent struktur.

Or. en

Motivering

Nätverket bör bli permanent fram till dess att EU beslutar att det inte längre behövs. 
Uppdateringar och justeringar skulle fortfarande vara möjliga, men en permanent struktur 
skulle möjliggöra långsiktig strategisk planering.

Ändringsförslag 28
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Nätverket bör stärka samarbetet 
mellan medlemmarna och utarbeta 
gemensamma initiativ som syftar till att 
utbyta information och bästa praxis på 
alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
tillhandahålla jämförande analyser och 
rådgivning samt främja innovativa 
initiativ för arbetsförmedling. I detta 
sammanhang bör särskild 
uppmärksamhet ägnas åt de offentliga 
arbetsförmedlingarnas samarbete när det 
gäller att medföra sociala förmåner 
utomlands. Upprättandet av detta nätverk 
kommer att möjliggöra en inkluderande, 
evidensbaserad och resultatinriktad 
jämförelse av alla offentliga 
arbetsförmedlingar, så att man kan 
fastställa bästa praxis på deras 
verksamhetsområden och bidra till bättre 
utformning och tillhandahållande av 
arbetsförmedlingarnas tjänster inom 
deras specifika ansvarsområden. 
Nätverksinitiativen bör förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas 
effektivitet och effektivisera 
användningen av offentliga medel. 
Nätverket bör också samarbeta med andra 
arbetsförmedlingar.

Or. nl

Ändringsförslag 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 

(5) I sitt meddelande av 
den 11 december 2019 om den europeiska 
gröna given omformulerade 
kommissionen sitt åtagande att komma till 
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principerna. Det bör också bidra till mål 8 i 
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
genom att bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor för alla.

rätta med de problem som orsakas av 
klimatförändringarna genom en ny 
utgångspunkt, nämligen att alla 
unionsåtgärder och all unionspolitik bör 
bidra till att uppnå målen i den 
europeiska gröna given. Nätverkets 
fortsatta verksamhet bör därför stärka de 
sysselsättningsåtgärder och den 
sysselsättningspolitik som bidrar till att 
uppfylla den europeiska gröna given 
genom att de påskyndar omställningen till 
en klimatneutral cirkulär ekonomi och 
gör denna omställning rättvis och 
inkluderande för alla, syftar till att 
garantera fullständig sysselsättning och 
tillgång till anständigt arbete som ger 
tillräcklig lön och som under alla 
omständigheter skyddar mot fattigdom 
samt främjar miljöhållbarhet och hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen. Nätverkets 
fortsatta verksamhet bör också stödja 
genomförandet av den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 
principerna, och bidra till uppnåendet av 
målen för hållbar utveckling i FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling, 
särskilt utvecklingsmål 8.

Or. it

Ändringsförslag 30
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 
principerna. Det bör också bidra till mål 8 
i FN:s Agenda 2030 för hållbar 
utveckling genom att bidra till hållbar 
ekonomisk tillväxt för alla, sysselsättning 

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
bidra till genomförandet av nationell 
sysselsättningspolitik, hållbar ekonomisk 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor för alla 
medborgare.
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och anständiga arbetsvillkor för alla.

Or. it

Ändringsförslag 31
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 
principerna . Det bör också bidra till mål 8 
i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
genom att bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor för alla.

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 
principerna . Det bör också bidra till mål 8 
i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
genom att bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor för alla, motverka 
bristande överensstämmelse mellan utbud 
och efterfrågan på arbetsmarknaden samt 
underlätta arbetstagares fria rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 32
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 
principerna . Det bör också bidra till mål 8 
i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
genom att bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor för alla.

(5) Nätverkets fortsatta verksamhet bör 
stödja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, där aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder är en av 
principerna . Det bör också bidra till mål 8 
i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
genom att bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt för alla, sysselsättning och 
anständiga arbetsvillkor för alla samt en 
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socialt rättvis grön omställning.

Or. en

Ändringsförslag 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna 
med andra aktörer på arbetsmarknaden för 
att främja synergier mellan dem, i 
synnerhet samarbete med unionens organ 
som verkar inom sysselsättning, 
socialpolitik och utbildning, för att 
säkerställa en konsekvent politisk ram.

(6) Nätverket bör fortsätta att föra ett 
ännu starkare samarbete med relevanta 
aktörer på arbetsmarknaden för att främja 
synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som verkar 
inom sysselsättning, socialpolitik, 
jämställdhet och utbildning, 
organisationer som företräder arbetslösa 
människor eller utsatta grupper, 
jämställdhetsorgan, icke-statliga 
organisationer som arbetar inom 
sysselsättning, mänskliga rättigheter och 
rättvis omställning samt 
arbetsmarknadens parter, för att främja 
synergier och säkerställa en konsekvent 
politisk ram, när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som verkar 
inom sysselsättning, socialpolitik och 

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som verkar 
inom sysselsättning, socialpolitik och 
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utbildning, för att säkerställa en 
konsekvent politisk ram.

utbildning, för att säkerställa en 
konsekvent politisk ram. Det mer 
systematiska och strukturella samarbetet 
mellan de offentliga 
arbetsförmedlingarna och andra 
tjänsteleverantörer på det sociala området 
och sysselsättningsområdet bör stärkas 
för att bättre tillgodose de arbetssökandes 
behov.

Or. en

Ändringsförslag 35
Anne Sander

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som verkar 
inom sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, för att säkerställa en 
konsekvent politisk ram.

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som verkar 
inom sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning och med arbetsmarknadens 
parter och lokala och regionala 
myndigheter för att främja synergier och 
utbyte av god praxis och för att säkerställa 
en konsekvent politisk ram som anpassas 
till arbetsmarknadens behov.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
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andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som verkar 
inom sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, för att säkerställa en 
konsekvent politisk ram.

andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
privata och andra arbetsförmedlingar, 
men också samarbete med unionens organ 
som verkar inom sysselsättning, 
socialpolitik och utbildning, för att 
säkerställa en konsekvent politisk ram.

Or. en

Ändringsförslag 37
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
andra aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, i synnerhet 
samarbete med unionens organ som 
verkar inom sysselsättning, socialpolitik 
och utbildning, för att säkerställa en 
konsekvent politisk ram.

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna med 
alla aktörer på arbetsmarknaden för att 
främja synergier mellan dem, vidta 
åtgärder för att utbudet ska stämma 
överens med efterfrågan och säkerställa 
att arbetsmarknaderna är så öppna som 
möjligt och fungerar mer effektivt.

Or. it

Ändringsförslag 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De offentliga 
arbetsförmedlingarnas roll i att garantera 
effektivare tjänster för arbetssökande och 
företag måste stödjas på lämpligt sätt på 
nationell nivå med tillräckligt mänskligt 
kapital och finansiellt stöd till 
personalutbildning samt 
informationsteknik och teknisk utrustning 
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som är relevant för de möjligheter och 
utmaningar som följer av digitaliseringen, 
de förändrade arbetsmönstren, till 
exempel nya plattformsekonomier, och 
samhälls- och befolkningsutvecklingen.

Or. en

Ändringsförslag 39
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Unionens ekonomiska stöd till 
nätverket bör göras tillgängligt i enlighet 
med den fleråriga budgetramen 2021–
2027.

(7) Unionens ekonomiska stöd till 
nätverket bör göras tillgängligt.

Or. en

Ändringsförslag 40
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 1
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Ett unionsomfattande nätverk för 
offentliga arbetsförmedlingar inrättas 
härmed för perioden till och med den 31 
december 2027 (nedan kallat nätverket).”

”Ett unionsomfattande nätverk för 
offentliga arbetsförmedlingar inrättas 
härmed (nedan kallat nätverket). 
Europaparlamentet och rådet ska se över 
inrättandet av nätverket mot bakgrund av 
den utvärdering från kommissionen som 
avses i artikel 10.”

Or. en
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Ändringsförslag 41
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer 
också att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättnings- och socialpolitik.”

Or. en

Ändringsförslag 42
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer 
också att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av nationell 
sysselsättningspolitik och därigenom 
stödja”

Or. it
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Ändringsförslag 43
Ádám Kósa

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer 
också att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik och därigenom 
stödja”

Or. hu

Ändringsförslag 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer 
också att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att främja 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik, genomförandet av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter, uppnåendet av Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling och 
en snabb, rättvis och inkluderande 
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omställning till en klimatneutral cirkulär 
ekonomi och därigenom stödja”

Or. it

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer också 
att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer också 
att bidra till genomförandet av principerna 
i den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och driva uppnåendet av 
Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling, särskilt mål nr 1, 4, 5, 8, 10 
och 13, och den europeiska gröna given, 
och därigenom stödja”

Or. en

Ändringsförslag 46
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 

”Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 



AM\1198085SV.docx 19/35 PE646.959v02-00

SV

de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer också 
att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer också 
att bidra till genomförandet av relevanta 
principer och mål i den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter och Förenta 
nationernas mål för hållbar utveckling och 
därigenom stödja”

Or. en

Ändringsförslag 47
Jordi Cañas

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led a

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led a ersättas med 
följande:

a) de mest utsatta samhällsgrupperna 
med hög arbetslöshet, särskilt äldre 
arbetstagare och unga som varken arbetar 
eller studerar,

a) alla utsatta samhällsgrupper med 
hög arbetslöshet, särskilt äldre arbetstagare 
och unga som varken arbetar eller studerar, 
och personer med funktionsnedsättning, 
särskilt kvinnor och flickor som utsätts 
för både diskriminering på flera grunder 
och intersektionell diskriminering baserat 
på deras kön såväl som deras 
funktionsnedsättning.”

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led a
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led a ersättas med 
följande:

a) de mest utsatta samhällsgrupperna 
med hög arbetslöshet, särskilt äldre 
arbetstagare och unga som varken arbetar 
eller studerar,

a) alla utsatta samhällsgrupper med 
hög arbetslöshet, särskilt äldre arbetstagare 
och unga som varken arbetar eller studerar, 
och personer med funktionsnedsättning,

Or. en

Ändringsförslag 49
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska följande led läggas 
till:
”aa) genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, den 
europeiska gröna given och Förenta 
Nationernas mål för hållbar utveckling,”

Or. en

Ändringsförslag 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led b ersättas av 
följande:

b) arbete under anständiga villkor och b) arbete under anständiga villkor och 
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hållbart arbete, hållbart arbete, som garanterar full 
respekt för enskildas ekonomiska och 
sociala rättigheter, ett omfattande 
miljöskydd samt hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen,

Or. it

Ändringsförslag 51
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2b) I artikel 3.1 ska led c ersättas med 
följande:

c) ett bättre funktionssätt för 
arbetsmarknaderna i EU,

c) bättre fungerande och mer 
inkluderande arbetsmarknader,”

Or. en

Ändringsförslag 52
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led d

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 3.1 ska led d ersättas med 
följande:

d) identifiering av kompetensbrister 
och tillhandahållande av information om 
deras omfattning och var de finns samt 
bättre matchning mellan arbetssökandenas 
kompetens och arbetsgivarnas behov,

d) identifiering av kompetensbrister 
och tillhandahållande av information om 
deras omfattning och var de finns samt 
bättre matchning mellan arbetssökandenas 
kompetens och arbetsgivarnas behov 
genom arbetsgivarinriktad 
yrkesutbildning,”
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Or. en

Ändringsförslag 53
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led f

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2c) I artikel 3.1 ska led f ersättas med 
följande:

f) ökad frivillig geografisk och 
yrkesmässig rörlighet på rättvis grund för 
att tillgodose särskilda 
arbetsmarknadsbehov,

f) ökad frivillig geografisk och 
yrkesmässig rörlighet på individuell basis 
för att tillgodose behoven av anständiga 
arbetsvillkor,”

Or. en

Ändringsförslag 54
Jeroen Lenaers

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 4.1 ska följande led läggas 
till:
”-a) ”Att främja samarbete och utbyte 
av bästa praxis mellan de offentliga 
arbetsförmedlingarna när det gäller att 
medföra sociala förmåner utomlands.”

Or. nl

Ändringsförslag 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová
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Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led i

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2b) I artikel 4.1 a ska led i ersättas 
med följande:

i) Att bidra till att minska 
arbetslösheten för alla åldersgrupper och 
för utsatta grupper;

i) Att bidra till att minska 
arbetslösheten för alla åldrar och kön och 
för alla utsatta grupper;”

Or. en

Ändringsförslag 56
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I artikel 4.1 a ska följande led 
läggas till:
”iiia) yrkesvägledning och utbildning, 
särskilt med avseende på gröna jobb och 
en rättvis omställning;”

Or. en

Ändringsförslag 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.”

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, 
för att underlätta uppnåendet av unionens 
mål om full sysselsättning och sociala 
framsteg, samstämmighet mellan 
sysselsättningspolitiska åtgärder och 
dessa mål, genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och uppnåendet av målen för hållbar 
utveckling samt genomförandet av en 
snabb, rättvis och inkluderande 
omställning till en klimatneutral cirkulär 
ekonomi.”

Or. it

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.”

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden 
som identifieras i unionens 
sysselsättningspolitik, med beaktande av 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och målen för hållbar 
utveckling, den europeiska gröna given, 
och de möjligheter och utmaningar som 
digitaliseringen, förändrade 
arbetsmönster, inklusive nya 
plattformsekonomier, samt den sociala 
och demografiska utvecklingen medför.”

Or. en
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Ändringsförslag 59
Anne Sander

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.”

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling, och med beaktande 
av de utmaningar som uppstått i och med 
den tekniska och demografiska 
utvecklingen, det förändrade arbetslivet 
samt den kompetens som efterfrågas.”

Or. fr

Ändringsförslag 60
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.”

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, 
med tanke på unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och FN:s 
mål för hållbar utveckling samt 
utmaningarna i samband med den 
tekniska utvecklingen, det förändrade 
arbetslivet, gröna jobb, förebyggande av 
arbetslöshet samt en bättre inkludering av 
och riktat stöd till de arbetssökande.
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Or. en

Ändringsförslag 61
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.”

c) ”Att bidra till modernisering, 
effektivisering och förstärkning av de 
offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga 
områden, i enlighet med unionens och 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och målen för hållbar 
utveckling, samt utmaningar och 
möjligheter som digitaliseringen 
globaliseringen och det förändrade 
arbetslivet medför.”

Or. en

Ändringsförslag 62
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen 
för hållbar utveckling.”

c) ”Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i 
enlighet med nationell 
sysselsättningspolitik.”

Or. it
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Ändringsförslag 63
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) I artikel 4.1 ska led g ersättas med 
följande:

g) Att främja och utbyta bästa praxis 
för att identifiera unga som varken arbetar 
eller studerar och utveckla initiativ som 
säkerställer att de ungdomarna får den 
kompetens som krävs för att komma in och 
stanna kvar på arbetsmarknaden.

g) Att främja och utbyta bästa praxis 
för att integrera långtidsarbetslösa och 
arbetstagare med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden samt för att identifiera 
och stödja unga som varken arbetar eller 
studerar och utveckla initiativ som 
säkerställer att de ungdomarna får den 
kompetens som krävs för att komma in, 
stanna kvar och utvecklas på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) I artikel 4.1 ska led g ersättas med 
följande:

g) Att främja och utbyta bästa praxis 
för att identifiera unga som varken 
arbetar eller studerar och utveckla 
initiativ som säkerställer att de 
ungdomarna får den kompetens som krävs 

g) Att identifiera utsatta grupper på 
arbetsmarknaden, till exempel 
långtidsarbetslösa, arbetstagare med 
funktionsnedsättning och unga som 
varken arbetar eller studerar, samt att 
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för att komma in och stanna kvar på 
arbetsmarknaden.

främja och utbyta bästa praxis när det 
gäller deras integration på 
arbetsmarknaden, inbegripet initiativ för 
att vid behov förvärva den kompetens som 
krävs.”

Or. en

Ändringsförslag 65
Stefania Zambelli

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

”Samarbete ”Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, arbetsmarknadens parter, 
organisationer som företräder arbetslösa 
personer eller utsatta grupper, icke-
statliga organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning samt regionala och lokala 
myndigheter, genom att låta dem medverka 
i verksamhet och möten av relevans i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.”

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, utbildningsanordnare, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer samt 
regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.”

Or. it

Ändringsförslag 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
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Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

”Samarbete ”Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och utbildning, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
utsatta grupper, icke-statliga organisationer 
vars uppdrag rör sysselsättning samt 
regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.”

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat 
relevanta offentliga arbetsförmedlingar 
från länder som inte är EES-medlemmar, 
andra arbetsförmedlingar och 
arbetsmarknadens parter, och, i 
förekommande fall, unionsorgan inom 
områdena sysselsättning, socialpolitik, 
jämställdhet och utbildning, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
utsatta grupper, jämställdhetsorgan, icke-
statliga organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning, mänskliga rättigheter och 
en rättvis omställning samt regionala och 
lokala myndigheter, genom att låta dem 
medverka i verksamhet och möten av 
relevans i nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.

Or. en

Motivering

Diskriminering är mycket vanligt när det gäller arbetsförmedlingarnas tillhandahållande av 
tjänster, och därför skulle samarbete med jämställdhetsorgan och/eller oberoende 
människorättsorganisationer bidra till att göra de ansvariga medvetna och säkerställa icke-
diskriminering.

Ändringsförslag 67
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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5



PE646.959v02-00 30/35 AM\1198085SV.docx

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

”Samarbete ”Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och utbildning, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
utsatta grupper, icke-statliga organisationer 
vars uppdrag rör sysselsättning samt 
regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.”

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens 
parter, och, i förekommande fall, relevanta 
offentliga arbetsförmedlingar från länder 
utanför EU/EES, unionsorgan inom 
områdena sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, organisationer som företräder 
arbetslösa personer eller utsatta grupper, 
icke-statliga organisationer vars uppdrag 
rör sysselsättning samt regionala och lokala 
myndigheter, genom att låta dem medverka 
i verksamhet och möten av relevans i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.”

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

”Samarbete ”Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och utbildning, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
utsatta grupper, icke-statliga organisationer 

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
leverantörer av arbetsförmedlingstjänster 
och sociala tjänster, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och utbildning, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
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vars uppdrag rör sysselsättning samt 
regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.”

utsatta grupper, organisationer för 
yrkesutbildning, icke-statliga 
organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning samt regionala och lokala 
myndigheter, genom att låta dem medverka 
i verksamhet och möten av relevans i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.”

Or. en

Ändringsförslag 69
Sara Skyttedal

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

”Samarbete ”Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat 
andra arbetsförmedlingar, och, i 
förekommande fall, unionsorgan inom 
områdena sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, arbetsmarknadens parter, 
organisationer som företräder arbetslösa 
personer eller utsatta grupper, icke-statliga 
organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning samt regionala och lokala 
myndigheter, genom att låta dem medverka 
i verksamhet och möten av relevans i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.”

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, särskilt med 
privata och andra arbetsförmedlingar, och, 
i förekommande fall, unionsorgan inom 
områdena sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, organisationer som företräder 
arbetslösa personer eller utsatta grupper, 
icke-statliga organisationer vars uppdrag 
rör sysselsättning samt regionala och lokala 
myndigheter, genom att låta dem medverka 
i verksamhet och möten av relevans i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.

Or. en

Ändringsförslag 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi
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Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

”Samarbete ”Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och utbildning, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
utsatta grupper, icke-statliga organisationer 
vars uppdrag rör sysselsättning samt 
regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.”

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, unionsorgan inom 
områdena sysselsättning, socialpolitik och 
utbildning, arbetsmarknadens parter, 
organisationer som företräder arbetslösa 
personer eller utsatta grupper, icke-statliga 
organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning samt regionala och lokala 
myndigheter, genom att låta dem medverka 
i verksamhet och möten av relevans i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter med dem.”

Or. en

Ändringsförslag 71
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 5
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Artikel 7

”Finansiellt stöd ”Finansiellt stöd

De sammanlagda medlen för 
genomförandet av detta beslut ska anslås i 
enlighet med nästa fleråriga budgetram 
för 2021–2027 i tillämpliga delar, vars 
årliga anslag ska godkännas av 
Europaparlamentet och rådet inom 

De sammanlagda medlen för 
genomförandet av detta beslut ska anslås i 
tillämpliga delar, vars årliga anslag ska 
godkännas av Europaparlamentet och rådet 
inom budgetramen.”
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budgetramen.”

Or. en

Ändringsförslag 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 5
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 Artikel 7

”Finansiellt stöd ”Finansiellt stöd

De sammanlagda medlen för 
genomförandet av detta beslut ska anslås i 
enlighet med nästa fleråriga budgetram för 
2021–2027 i tillämpliga delar, vars årliga 
anslag ska godkännas av 
Europaparlamentet och rådet inom 
budgetramen.”

De nödvändiga medlen för genomförandet 
av detta beslut ska anslås i enlighet med 
nästa fleråriga budgetram för 2021–2027, 
vars årliga anslag ska godkännas av 
Europaparlamentet och rådet.”

Or. en

Ändringsförslag 73
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 6
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Den delegering av befogenhet som avses i 
artikel 8 ska ges till kommissionen till och 
med den 31 december 2027.”

”Den delegering av befogenhet som avses i 
artikel 8 ska ges till kommissionen.”

Or. en
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Ändringsförslag 74
Mounir Satouri

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 Artikel 10

”Översyn ”Översyn

Kommissionen ska senast i september 
2026 lämna en utvärdering av 
tillämpningen av detta beslut till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén.”

Från och med sju år efter detta besluts 
ikraftträdande, och därefter vart sjunde år 
ska kommissionen lämna en utvärdering av 
tillämpningen av detta beslut till 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén samt 
Regionkommittén.”

Or. en

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

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 7
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10 Artikel 10

”Översyn ”Översyn

Kommissionen ska senast i september 2026 
lämna en utvärdering av tillämpningen av 
detta beslut till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén.”

Kommissionen ska senast i september 2026 
lämna en utvärdering av tillämpningen av 
detta beslut till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén samt Regionkommittén. Man 
ska i utvärderingen bland annat bedöma i 
vilken utsträckning nätverket har bidragit 
till uppnåendet av de mål som anges i 
artikel 3 och huruvida det har gynnat alla 
kategorier, även personer i utsatta 
situationer.”



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

SV

Or. en


