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Ændringsforslag 27
Frédéric Daerden

Forslag til afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 149,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 149 og 14,

Or. fr

Ændringsforslag 28
Frédéric Daerden

Forslag til afgørelse
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 29 og 36,

Or. fr

Ændringsforslag 29
Phil Bennion

Forslag til afgørelse
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den 17. juni 2010 godkendte Det 
Europæiske Råd18 Kommissionens forslag 
til en Europa 2020-strategi for 
beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst19. Det Europæiske Råd 

(1) Den 17. juni 2010 godkendte Det 
Europæiske Råd18 Kommissionens forslag 
til en Europa 2020-strategi for 
beskæftigelse og intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst19. Det Europæiske Råd 
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tilskyndede til fuld mobilisering af de 
relevante EU-instrumenter og -politikker 
med henblik på at bidrage til opfyldelsen af 
de fælles målsætninger og opfordrede 
medlemsstaterne til at intensivere den 
fælles indsats. De offentlige 
arbejdsformidlinger (PES) indtager en 
central rolle, når det drejer sig om at nå 
Europa-2020 målet om en 
beskæftigelsesfrekvens på 75 % for 
kvinder og mænd på mellem 20 og 64 
senest i 2020.

tilskyndede til fuld mobilisering af de 
relevante EU-instrumenter og -politikker 
med henblik på at bidrage til opfyldelsen af 
de fælles målsætninger og opfordrede 
medlemsstaterne til at intensivere den 
fælles indsats. De offentlige 
arbejdsformidlinger (PES) indtager en 
central rolle, når det drejer sig om at nå 
Europa-2020 målet om en 
beskæftigelsesfrekvens på 75 % for 
kvinder og mænd på mellem 20 og 64 
senest i 2020, navnlig ved at nedbringe 
ungdomsarbejdsløsheden.

__________________ __________________
18 Nr: EUCO 13/10 af 17/6/2010. 18 Nr: EUCO 13/10 af 17/6/2010.
19 Meddelelse fra Kommissionen - Europa 
2020 - En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst ((KOM)2010 
2020) af 3. marts 2010.

19 Meddelelse fra Kommissionen - Europa 
2020 - En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst 
(KOM(2010)2020) af 3. marts 2010.

Or. en

Ændringsforslag 30
Frédéric Daerden

Forslag til afgørelse
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Offentlige arbejdsformidlinger er 
tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse og er som sådan omfattet af 
artikel 14 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde og artikel 36 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.  Ved artikel 
29 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder fastlægges 
desuden, at ”enhver har ret til at kunne 
gøre brug af en gratis 
arbejdsformidlingstjeneste”. 

Or. fr
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Ændringsforslag 31
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I henhold til artikel 148, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedtog Rådet 
retningslinjer for 
beskæftigelsespolitikkerne den 21. oktober 
2010. Disse integrerede retningslinjer 
giver medlemsstaterne vejledende 
principper for fastlæggelse af deres 
nationale reformprogrammer og for 
gennemførelse af reformer. 
Beskæftigelsesretningslinjerne udgør 
grundlaget for landespecifikke 
henstillinger, som Rådet retter til 
medlemsstaterne i henhold til artikel 148, 
stk 4, i TEUF. I de senere år har disse 
omfattet specifikke henstillinger 
vedrørende de offentlige 
arbejdsformidlingers funktion og 
kapacitet og effektiviteten af de aktive 
arbejdsmarkedspolitikker i 
medlemsstaterne.

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 32
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I det aktuelle økonomiske klima har 
mobiliteten på arbejdsmarkedet forvoldt 
situationer, hvor arbejdstagere fra 
økonomisk perifere områder er nødt til at 
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emigrere.   

Or. pt

Ændringsforslag 33
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse henstillinger kunne trænge til 
yderligere underbygning i form af et 
styrket evidensgrundlag, feedback om 
succesfuld politikgennemførelse og 
samarbejde mellem arbejdsformidlingerne i 
medlemsstaterne. I den forbindelse bør det 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
der oprettes i henhold til denne afgørelse, 
gennemføre konkrete initiativer som f.eks. 
evidensbaserede benchmarkingsystemer, 
dertil svarende gensidige 
læringsaktiviteter, gensidig bistand 
netværksmedlemmer imellem og 
gennemførelse af strategiske aktioner til 
modernisering af offentlige 
arbejdsformidlinger. Netværkets specifikke 
viden og dets enkelte medlemmer bør også 
medvirke til efter anmodning fra Rådet
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 
forbrugerpolitik - EPSCO) og 
Beskæftigelsesudvalget (EMCO) at 
fremlægge dokumentation for udviklingen 
i beskæftigelsespolitikkerne.

(4) Disse henstillinger kunne trænge til 
yderligere underbygning i form af et 
styrket evidensgrundlag, feedback om 
succesfuld politikgennemførelse og 
samarbejde mellem arbejdsformidlingerne i 
medlemsstaterne. I den forbindelse bør det 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
der oprettes i henhold til denne afgørelse, 
gennemføre konkrete initiativer som f.eks. 
evidensbaserede benchmarkingsystemer, 
dertil svarende gensidige 
læringsaktiviteter, gensidig bistand 
netværksmedlemmer imellem og 
gennemførelse af strategiske aktioner til 
modernisering af offentlige 
arbejdsformidlinger. Netværkets specifikke 
viden og dets enkelte medlemmer bør også 
medvirke til efter anmodning fra Rådet 
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 
forbrugerpolitik - EPSCO) og 
Beskæftigelsesudvalget (EMCO) at 
fremlægge dokumentation for udviklingen 
i de beskæftigelsespolitikker, der er 
særligt nødvendige for at tage hånd om 
høj arbejdsløshed blandt udsatte grupper 
og unge i særdeleshed.

Or. en

Ændringsforslag 34
Heinz K. Becker
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Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse henstillinger kunne trænge til 
yderligere underbygning i form af et 
styrket evidensgrundlag, feedback om 
succesfuld politikgennemførelse og 
samarbejde mellem arbejdsformidlingerne i 
medlemsstaterne. I den forbindelse bør det 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
der oprettes i henhold til denne afgørelse, 
gennemføre konkrete initiativer som f.eks. 
evidensbaserede benchmarkingsystemer, 
dertil svarende gensidige 
læringsaktiviteter, gensidig bistand 
netværksmedlemmer imellem og 
gennemførelse af strategiske aktioner til 
modernisering af offentlige 
arbejdsformidlinger. Netværkets specifikke 
viden og de enkelte medlemmers specifikke 
viden bør også medvirke til efter 
anmodning fra Rådet (beskæftigelse, 
socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik -
EPSCO) og Beskæftigelsesudvalget
(EMCO) at fremlægge dokumentation for 
udviklingen i beskæftigelsespolitikkerne.

(4) Disse henstillinger kunne trænge til 
yderligere underbygning i form af et 
styrket evidensgrundlag, feedback om 
succesfuld politikgennemførelse og 
samarbejde mellem arbejdsformidlingerne i 
medlemsstaterne. I den forbindelse bør det 
netværk af offentlige arbejdsformidlinger, 
der oprettes i henhold til denne afgørelse, 
gennemføre konkrete initiativer som f.eks. 
evidensbaserede benchmarkingsystemer, 
dertil svarende gensidige 
læringsaktiviteter, gensidig bistand 
netværksmedlemmer imellem og 
gennemførelse af strategiske aktioner til 
modernisering af offentlige 
arbejdsformidlinger. Netværkets specifikke 
viden og de enkelte medlemmers 
specifikke viden bør også medvirke til efter 
anmodning fra Rådet (beskæftigelse, 
socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik -
EPSCO) og Europa-Parlamentets og 
Europa-Kommissionens 
beskæftigelsesudvalg at fremlægge 
dokumentation for udviklingen i 
beskæftigelsespolitikkerne.

Or. de

Ændringsforslag 35
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Disse henstillinger kunne trænge til 
yderligere underbygning i form af et 
styrket evidensgrundlag, feedback om 
succesfuld politikgennemførelse og 
samarbejde mellem arbejdsformidlingerne 

(4) Det netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, der oprettes i henhold 
til denne afgørelse, bør gennemføre 
konkrete initiativer som f.eks. 
evidensbaserede benchmarkingsystemer, 
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i medlemsstaterne. I den forbindelse bør
det netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, der oprettes i henhold 
til denne afgørelse, gennemføre konkrete 
initiativer som f.eks. evidensbaserede 
benchmarkingsystemer, dertil svarende 
gensidige læringsaktiviteter, gensidig 
bistand netværksmedlemmer imellem og 
gennemførelse af strategiske aktioner til 
modernisering af offentlige
arbejdsformidlinger. Netværkets specifikke 
viden og dets enkelte medlemmer bør også 
medvirke til efter anmodning fra Rådet 
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 
forbrugerpolitik - EPSCO) og 
Beskæftigelsesudvalget (EMCO) at 
fremlægge dokumentation for udviklingen 
i beskæftigelsespolitikkerne.

dertil svarende gensidige 
læringsaktiviteter, gensidig bistand 
netværksmedlemmer imellem og 
gennemførelse af strategiske aktioner til 
modernisering af offentlige 
arbejdsformidlinger. Netværkets specifikke 
viden og dets enkelte medlemmer bør også 
medvirke til efter anmodning fra Rådet 
(beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 
forbrugerpolitik - EPSCO) og 
Beskæftigelsesudvalget (EMCO) at 
fremlægge dokumentation for udviklingen 
i beskæftigelsespolitikkerne.

Or. pt

Ændringsforslag 36
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, der oprettes ved denne 
afgørelse, bør indgå i et nært samarbejde 
med EMCO, jf. artikel 150 i TEUF, og 
bidrage til dets arbejde som leverandør af 
dokumentation og rapporter om 
politikgennemførelse. Bidrag fra netværket 
af offentlige arbejdsformidlinger til Rådet 
kanaliseres gennem EMCO. Navnlig 
netværket af offentlige 
arbejdsformidlingers samlede viden om 
leveringsaspekter af 
beskæftigelsespolitikker og den 
sammenlignende analyse af offentlige 
arbejdsformidlinger kan bruges af politiske 
beslutningstagere både på nationalt plan og 
EU-plan i vurderingen og udformningen af 

(6) Det netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, der oprettes ved denne 
afgørelse, bør indgå i et nært samarbejde 
med EMCO, jf. artikel 150 i TEUF, og 
bidrage til dets arbejde som leverandør af 
dokumentation og rapporter om 
politikgennemførelse. Bidrag fra netværket 
af offentlige arbejdsformidlinger til Rådet 
kanaliseres gennem EMCO. Navnlig 
netværket af offentlige 
arbejdsformidlingers samlede viden om 
leveringsaspekter af 
beskæftigelsespolitikker og den 
sammenlignende analyse af offentlige 
arbejdsformidlinger kan bruges af politiske 
beslutningstagere både på nationalt plan og 
EU-plan i vurderingen og udformningen af 
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beskæftigelsespolitikker. beskæftigelsespolitikker, idet den bidrager 
til at opnå de landespecifikke 
målsætninger og fremme 
beskæftigelsesfrekvensen ved at tage hånd 
om problemet med ubesatte stillinger på 
det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 37
Phil Bennion

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør bidrage til 
gennemførelsen af politikinitiativer på 
beskæftigelsesområdet som f.eks. Rådets 
henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti21. Netværket kan også 
støtte initiativer rettet mod at lette 
overgangen fra uddannelse til arbejde, 
herunder gennem øget gennemsigtighed i 
forbindelse med færdigheder og 
kvalifikationer.

(7) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør bidrage til 
gennemførelsen af politikinitiativer på 
beskæftigelsesområdet som f.eks. Rådets 
henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti21. Netværket bør fastsætte 
og udveksle bedste praksis vedrørende 
identificering af unge, der ikke er under 
uddannelse eller i beskæftigelse, og 
udvikling af initiativer, der sikrer, at de 
unge erhverver sig de påkrævede 
færdigheder for at indtræde og forblive på 
arbejdsmarkedet. Netværket kan også 
støtte initiativer rettet mod at lette 
overgangen fra uddannelse til arbejde, 
herunder gennem øget gennemsigtighed i 
forbindelse med færdigheder og 
kvalifikationer og fremme af lærepladser 
og uddannelse på arbejdspladsen.

__________________ __________________
21 Rådets henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti (7123/13).

21 Rådets henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti (7123/13).

Or. en
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Ændringsforslag 38
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør bidrage til 
gennemførelsen af politikinitiativer på 
beskæftigelsesområdet som f.eks. Rådets 
henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti21. Netværket kan også 
støtte initiativer rettet mod at lette 
overgangen fra uddannelse til arbejde, 
herunder gennem øget gennemsigtighed i 
forbindelse med færdigheder og 
kvalifikationer.

(7) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør bidrage til 
gennemførelsen af politikinitiativer på 
beskæftigelsesområdet som f.eks. Rådets 
henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti21. Netværket kan også 
støtte initiativer rettet mod at lette 
overgangen fra uddannelse til arbejde og at 
rådgive arbejdssøgende om lærepladser,
praktikpladser og videreuddannelse
gennem øget gennemsigtighed i 
forbindelse med de færdigheder og 
kvalifikationer, der er nødvendige for 
bedre at tilpasse sig arbejdsmarkedets 
behov og arbejdsgivernes krav.

__________________ __________________
21 Rådets henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti (7123/13).

21 Rådets henstilling om oprettelsen af en 
ungdomsgaranti (7123/13).

Or. en

Ændringsforslag 39
Phil Bennion

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 



AM\1007889DA.doc 11/27 PE522.804v01-00

DA

innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidling. Ved at oprette dette 
netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmerne af 
netværket blive i stand til at forme arten og 
leveringen af arbejdsformidling inden for 
deres specifikke ansvarsområder. De 
initiativer, der iværksættes af netværket,
skulle øge de offentlige
arbejdsformidlingers effektivitet og skabe 
mulighed for større effektivitet i de 
offentlige udgifter.

innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidling. Ved at oprette dette 
netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmerne af 
netværket blive i stand til at forme arten og 
leveringen af arbejdsformidling inden for 
deres specifikke ansvarsområder. De 
initiativer, der iværksættes af netværket, 
skulle øge de offentlige 
arbejdsformidlingers effektivitet og skabe 
mulighed for større effektivitet i de 
offentlige udgifter. Netværket bør også 
samarbejde med private 
arbejdsformidlinger.

Or. en

Ændringsforslag 40
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 
innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidling. Ved at oprette dette 
netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmerne af 
netværket blive i stand til at forme arten og 

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 
innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidling. Ved at oprette dette 
netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmer blive i 
stand til at forme arten og leveringen af 
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leveringen af arbejdsformidling inden for 
deres specifikke ansvarsområder. De 
initiativer, der iværksættes af netværket,
skulle øge de offentlige 
arbejdsformidlingers effektivitet og skabe 
mulighed for større effektivitet i de 
offentlige udgifter.

arbejdsformidling inden for deres 
specifikke ansvarsområder, hvilket sikrer 
en bedre forenelighed mellem 
arbejdssøgendes færdigheder og 
kvalifikationer og arbejdsgiveres behov. 
De initiativer, der iværksættes af 
netværket, skulle øge de offentlige 
arbejdsformidlingers effektivitet og skabe 
mulighed for større effektivitet i de 
offentlige udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 41
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 
innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidlingsydelser. Ved at oprette 
dette netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmerne af 
netværket blive i stand til at forme arten og 
leveringen af arbejdsformidlingydelser
inden for deres specifikke ansvarsområder. 
De initiativer, der iværksættes af 
netværket, skulle øge de offentlige 
arbejdsformidlingers effektivitet og skabe 
mulighed for større effektivitet i de 
offentlige udgifter.

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 
innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidlingsydelser. Ved at oprette 
dette netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis og 
arbejdsstrukturer i medlemsstaterne, 
mulig. Med disse resultater skulle 
medlemmerne af netværket blive i stand til 
at forme arten og leveringen af 
arbejdsformidlingsydelser inden for deres 
specifikke ansvarsområder. De initiativer, 
der iværksættes af netværket, skulle øge de 
offentlige arbejdsformidlingers effektivitet 
og skabe mulighed for større effektivitet i 
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de offentlige udgifter.

Or. de

Ændringsforslag 42
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 
innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidling. Ved at oprette dette 
netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmerne af 
netværket blive i stand til at forme arten og 
leveringen af arbejdsformidling inden for 
deres specifikke ansvarsområder. De 
initiativer, der iværksættes af netværket,
skulle øge de offentlige 
arbejdsformidlingers effektivitet og skabe 
mulighed for større effektivitet i de 
offentlige udgifter.

(8) Netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør også styrke 
samarbejdet mellem sine medlemmer, 
udvikle fælles initiativer til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på alle de 
områder, der er dækket af de offentlige 
arbejdsformidlinger, sammenlignende 
analyser og rådgivning samt fremme af 
innovative tilgange til levering af 
arbejdsformidling. Ved at oprette dette 
netværk bliver en omfattende 
evidensbaseret og resultatorienteret 
sammenligning af alle offentlige 
arbejdsformidlinger, som fører til 
identifikation af bedste praksis, mulig. Med 
disse resultater skulle medlemmerne af 
netværket blive i stand til at forme arten og 
leveringen af arbejdsformidling inden for 
deres specifikke ansvarsområder. De 
initiativer, der iværksættes af netværket, 
bør bidrage til bedre at imødekomme 
offentlige arbejdsformidlingers særlige 
karakteristika i hver medlemsstat, og det 
er i den forbindelse nødvendigt at stille 
passende støttemidler til rådighed. 

Or. pt

Ændringsforslag 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
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Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) For at sikre at de offentlige 
arbejdsformidlingers fælles arbejde nøje 
svarer til den aktuelle situation på 
arbejdsmarkedet, bør Eurostat have 
arbejdsløshedstal på NUTS 3-niveau i 
realtid til rådighed.

Or. fr

Ændringsforslag 44
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de offentlige arbejdsformidlinger som 
udpeget af medlemsstaterne og

a) de offentlige arbejdsformidlinger som 
udpeget af medlemsstaterne, som alle skal 
sende en repræsentant, og 

Or. de

Ændringsforslag 45
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) arbejdsmarkedets parter

Or. pt

Ændringsforslag 46
Frédéric Daerden
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Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater med regionale autonome 
offentlige arbejdsformidlinger sikrer 
passende repræsentation i netværkets 
specifikke initiativer.

3. Medlemsstater med lokale eller
regionale autonome offentlige 
arbejdsformidlinger sikrer passende 
repræsentation i netværkets specifikke 
initiativer. Repræsentanterne for de 
nationale offentlige arbejdsformidlinger 
bør ligeledes i videst muligt omfang 
bestræbe sig på at sikre, at de lokale og 
regionale myndigheders meninger og 
erfaringer inddrages i netværkets 
aktiviteter, og at disse lokale og regionale 
myndigheder holdes fuldt ud underrettet 
om disse aktiviteter.   

Or. fr

Ændringsforslag 47
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater med regionale autonome 
offentlige arbejdsformidlinger sikrer 
passende repræsentation i netværkets 
specifikke initiativer.

3. Medlemsstater med regionale autonome 
offentlige arbejdsformidlinger sikrer 
passende repræsentation i netværkets 
specifikke initiativer. Hver medlemsstat 
får en stemme i "netværket" uanset 
antallet af regionale arbejdsformidlinger.

Or. de

Ændringsforslag 48
Frédéric Daerden

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at hjælpe netværket med at fastlægge 
et passende kompetenceniveau skal der 
inden for netværket tildeles 
observatørstatus til en repræsentant, der 
er udpeget af Regionsudvalget.   

Or. fr

Begrundelse

I visse medlemsstater er de lokale myndigheder direkte ansvarlige for offentlige 
arbejdsformidlinger eller aktiviteter, såsom ordninger for erhvervsuddannelse, forudsigelse af 
kvalifikationsbehov på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesstøtte.  Som følge heraf ville 
kvaliteten af netværkets bidrag til Unionens beslutningsproces blive styrket, hvis erfaring og 
praksis på lokalt niveau blev formelt anerkendt og inddraget i dets arbejde. 

Ændringsforslag 49
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) gennemførelsen af Europa 2020-
strategien for intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst og dens overordnede mål, 
navnlig dem vedrørende beskæftigelse

a) øget samarbejde om specifikke 
initiativer med henblik på at modernisere 
de offentlige arbejdsformidlinger inden 
for rammerne af den aktuelle økonomiske 
krise og med hensyn til at imødegå Europa 
2020-strategien for intelligent, bæredygtig 
og inklusiv vækst og dens overordnede 
mål, navnlig dem vedrørende beskæftigelse 

Or. en

Ændringsforslag 50
Danuta Jazłowiecka

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Støtte af de mest udsatte sociale 
grupper med høj arbejdsløshed, navnlig 
unge og ældre arbejdstagere

Or. en

Ændringsforslag 51
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Fremme af anstændigt arbejde

Or. en

Ændringsforslag 52
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mere velfungerende arbejdsmarkeder i 
Unionen

b) mere velfungerende arbejdsmarkeder i 
Unionen ved at sammenligne resultaterne 
mellem offentlige arbejdsformidlinger og 
relevante benchmarks

Or. en

Ændringsforslag 53
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) mere velfungerende arbejdsmarkeder i 
Unionen

b) fremme af arbejde med sociale og 
arbejdsmæssige rettigheder i hver 
medlemsstat

Or. pt

Ændringsforslag 54
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bedre integration af arbejdsmarkederne c) kortlægning af bedste praksis, bedre 
integration af arbejdsmarkederne

Or. en

Ændringsforslag 55
Danuta Jazłowiecka

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) øget geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet

d) øget frivillig geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet

Or. en

Ændringsforslag 56
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) øget geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet

d) geografisk og beskæftigelsesmæssig 
mobilitet

Or. pt

Ændringsforslag 57
Phil Bennion

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) nedbringelse af 
ungdomsarbejdsløsheden ved at føre 
tilsyn med og støtte gennemførelsen af 
initiativer som ungdomsgarantien

Or. en

Ændringsforslag 58
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) et mere fyldestgørende engagement 
inden for gensidige lærings- og 
benchmarkingaktiviteter i 
medlemsstaterne

Or. en

Ændringsforslag 59
Heinz K. Becker
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Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forøget benchlearning for at 
gennemføre vellykket bedste praksis på 
bedre vis

Or. de

Ændringsforslag 60
Phil Bennion

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) kortlægning af færdighedskløfter og 
tilvejebringelse af oplysninger om disses 
omfang og placering

Or. en

Ændringsforslag 61
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) valuering og vurdering med henblik 
på på kort sigte at iværksætte nødvendige 
arbejdsmarkedspolitiske initiativer

Or. de

Ændringsforslag 62
Frédéric Daerden
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udarbejde og gennemføre EU-dækkende 
evidensbaserede benchmarkingsystemer i 
offentlige arbejdsformidlinger ved hjælp af 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at 
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
resultater og til at indsamle dokumentation 
med henblik på at etablere et passende 
gensidigt læringsmiddel. Det skal også 
deltage aktivt i gennemførelsen af disse 
aktiviteter ved at udveksle data, viden og 
praksisser

a) udarbejde og gennemføre EU-dækkende 
evidensbaserede benchmarkingsystemer i 
offentlige arbejdsformidlinger ved hjælp af 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at 
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
resultater og til at indsamle dokumentation 
med henblik på at etablere et passende 
gensidigt læringsmiddel. Det skal også 
deltage aktivt i gennemførelsen af disse 
aktiviteter ved at udveksle data, viden og 
praksisser. Formålet bør under ingen 
omstændigheder bestå i at skabe en 
”klassificering” eller at fastlægge mål, 
men derimod at fremme læring på 
grundlag af en fælles metodologi

Or. fr

Ændringsforslag 63
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikle og gennemføre EU-dækkende 
evidensbaserede benchmarkingsystemer i 
offentlige arbejdsformidlinger ved hjælp af 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at 
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
resultater og til at indsamle dokumentation 
med henblik på at etablere et passende 
gensidigt læringsmiddel. Det skal også 
deltage aktivt i gennemførelsen af disse 
aktiviteter ved at udveksle data, viden og 
praksisser

a) udvikle og gennemføre EU-dækkende 
evidensbaserede benchmarkingsystemer i 
offentlige arbejdsformidlinger ved hjælp af 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at 
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
resultater og til at indsamle dokumentation 
fra alle medlemsstater med henblik på at 
etablere et passende gensidigt 
læringsmiddel. Det skal også deltage aktivt 
i gennemførelsen af disse aktiviteter ved at 
udveksle data, viden og bedste praksisser

Or. en
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Ændringsforslag 64
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) udvikle og gennemføre EU-dækkende 
evidensbaserede benchmarkingsystemer i 
offentlige arbejdsformidlinger ved hjælp af 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
resultater og til at indsamle dokumentation 
med henblik på at etablere et passende 
gensidigt læringsmiddel. Netværket skal 
også deltage aktivt i gennemførelsen af 
disse aktiviteter ved at udveksle data, viden 
og praksisser

a) udvikle og gennemføre EU-dækkende 
evidensbaserede benchlearningsystemer i 
offentlige arbejdsformidlinger ved hjælp af 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at 
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
resultater og til at indsamle dokumentation 
med henblik på at etablere et passende 
gensidigt læringsmiddel. Netværket skal 
også deltage aktivt i gennemførelsen af 
disse aktiviteter ved at udveksle data, viden 
og praksisser

Or. de

Ændringsforslag 65
Antigoni Papadopoulou

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage og gennemføre et koncept til 
modernisering og styrkelse af de offentlige 
arbejdsformidlinger på vigtige 
indsatsområder

c) vedtage og gennemføre et koncept til 
modernisering og styrkelse af de offentlige 
arbejdsformidlinger på vigtige 
indsatsområder ved at fremme gensidig 
læring og forbedre 
arbejdsformidlingernes kapacitet og 
effektivitet

Or. en

Ændringsforslag 66
Jean Lambert
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Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) vedtage og gennemføre et koncept til 
modernisering og styrkelse af de offentlige 
arbejdsformidlinger på vigtige 
indsatsområder

c) vedtage og gennemføre et koncept til 
modernisering og styrkelse af de offentlige 
arbejdsformidlinger på vigtige 
indsatsområder i overensstemmelse med 
mere vidtomspændende sociale mål

Or. en

Ændringsforslag 67
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udarbejde rapporter på 
beskæftigelsesområdet efter anmodning fra 
enten Rådet eller Kommissionen eller på 
eget initiativ

d) udarbejde rapporter på 
beskæftigelsesområdet efter anmodning fra 
Rådet, Kommissionen, Europa-
Parlamentet eller på eget initiativ

Or. en

Ændringsforslag 68
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bidrage til gennemførelsen af 
politikinitiativer på beskæftigelsesområdet

e) bidrage til gennemførelsen af 
politikinitiativer på beskæftigelses- og 
socialområdet

Or. de
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Ændringsforslag 69
Phil Bennion

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fastsætte og udveksle bedste praksis 
vedrørende identificering af unge, der 
ikke er under uddannelse eller i 
beskæftigelse, og udvikling af initiativer, 
der sikrer, at de unge erhverver sig de 
påkrævede færdigheder for at indtræde og 
forblive på arbejdsmarkedet

Or. en

Ændringsforslag 70
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Netværket skal etablere en 
rapporteringsmekanisme i forbindelse med 
de initiativer, der er omhandlet i stk. 3.1, 
litra a) og b). I henhold til denne 
bestemmelse skal netværksmedlemmer 
rapportere årligt til netværket.

2. Netværket skal etablere en 
rapporteringsmekanisme i forbindelse med 
alle initiativer, der er omhandlet i stk. 3.1. I 
henhold til denne bestemmelse skal 
netværksmedlemmer rapportere årligt til 
netværket.

Or. de

Ændringsforslag 71
Frédéric Daerden

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Netværket skal samarbejde med parterne 1. Netværket skal lejlighedsvis og 
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på arbejdsmarkedet, herunder andre 
leverandører af arbejdsformidling, ved at 
inddrage dem i relevante aktiviteter og 
møder i netværket og ved at udveksle 
oplysninger og data.

udelukkende på eget initiativ samarbejde 
med parterne på arbejdsmarkedet, herunder 
andre leverandører af arbejdsformidling, 
såsom vikarbureauer, private 
arbejdsformidlinger, ikke-statslige 
organisationer, der arbejder inden for 
beskæftigelse, regionale og lokale 
myndigheder om nødvendigt og det 
europæiske netværk for politik for 
livslang vejledning, ved at inddrage dem i 
relevante aktiviteter og møder i netværket 
og ved at udveksle oplysninger og data.

Or. fr

Ændringsforslag 72
Jean Lambert

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Netværket skal samarbejde med parterne 
på arbejdsmarkedet, herunder andre 
leverandører af arbejdsformidling, ved at 
inddrage dem i relevante aktiviteter og 
møder i netværket og ved at udveksle 
oplysninger og data.

1. Netværket skal samarbejde med parterne 
på arbejdsmarkedet, herunder andre 
leverandører af arbejdsformidling og 
organisationer, der repræsenterer 
arbejdsløse eller udsatte grupper, ved at 
inddrage dem i relevante aktiviteter og 
møder i netværket og ved at udveksle 
oplysninger og data.

Or. en

Ændringsforslag 73
Inês Cristina Zuber

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Netværket skal samarbejde med parterne 
på arbejdsmarkedet, herunder andre 
leverandører af arbejdsformidling, ved at 
inddrage dem i relevante aktiviteter og 
møder i netværket og ved at udveksle 

1. Netværket skal samarbejde med parterne 
på arbejdsmarkedet, herunder 
fagforeninger og 
arbejdstagerrepræsentanter samt andre 
leverandører af arbejdsformidling, ved at 
inddrage dem i relevante aktiviteter og 
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oplysninger og data. møder i netværket og ved at udveksle 
oplysninger og data.

Or. pt

Ændringsforslag 74
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Bestyrelsen vedtager selv enstemmigt 
sin forretningsorden, der bl.a. skal 
indeholde bestyrelsens 
beslutningsprocedurer og bestemmelser om 
udpegelse af og mandatperiode for 
netværkets formand og næstformænd. 
Bestyrelsen vedtager ved flertalsafgørelse 
det årlige arbejdsprogram, herunder
nedsættelse af arbejdsgrupper og 
netværksmødernes sprogordning, og den 
årlige netværksrapport, der bør 
offentliggøres.

3. Bestyrelsen vedtager selv enstemmigt 
sin forretningsorden, der bl.a. skal 
indeholde bestyrelsens 
beslutningsprocedurer og bestemmelser om 
udpegelse af og mandatperiode for 
netværkets formand og næstformænd. 
Bestyrelsen vedtager ved flertalsafgørelse 
det årlige arbejdsprogram, herunder 
nedsættelse af arbejdsgrupper og 
netværksmødernes sprogordning, og den 
årlige netværksrapport, der bør sendes til 
Europa-Parlamentet og efterfølgende skal 
vurderes, gennemgås og offentliggøres i 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender.

Or. de

Ændringsforslag 75
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Vedtagelse af en generel ramme

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 8 
vedrørende en generel ramme for 
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gennemførelse af benchmarking- og 
gensidige læringsforanstaltninger som 
defineret i artikel 3, stk. 1, der bl. a. 
omfatter metodologien, de grundlæggende 
kvantitative og kvalitative indikatorer til at 
vurdere de offentlige arbejdsformidlingers 
ydelser, læringsinstrumenterne i det 
integrerede program for gensidig læring 
og betingelserne for at deltage i disse 
initiativer.

Or. de

Ændringsforslag 76
Heinz K. Becker

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fire år efter denne afgørelses 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af den for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. Rapporten 
skal navnlig vurdere, i hvilket omfang 
netværket har bidraget til at nå målene i 
artikel 2, og om det har løst sine opgaver.

1. To år efter denne afgørelses 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
en rapport om anvendelsen af den for 
Europa-Parlamentet, Rådet og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget. Rapporten 
skal navnlig vurdere, i hvilket omfang 
netværket har bidraget til at nå målene i 
artikel 2, og om det har løst sine opgaver.

Or. de


