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Ändringsförslag 27
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt artikel 149,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 149 och 14,

Or. fr

Ändringsförslag 28
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 29 och 36,

Or. fr

Ändringsförslag 29
Phil Bennion

Förslag till beslut
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet18 kommissionens förslag om en 
Europa 2020-strategi för sysselsättning och 

(1) Den 17 juni 2010 godkände Europeiska 
rådet18 kommissionens förslag om en 
Europa 2020-strategi för sysselsättning och 
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smart och hållbar tillväxt för alla19. 
Europeiska rådet förespråkade full 
mobilisering av passande EU-instrument 
och EU-politik för att bidra till att de 
gemensamma målen uppnås och 
uppmanade medlemsstaterna att utöka de 
samordnade åtgärderna. De offentliga 
arbetsförmedlingarna spelar en central roll 
när det gäller att förverkliga Europa 2020-
strategins mål att en sysselsättningsgrad på 
75 % för kvinnor och män i åldern 20–64 
år ska ha uppnåtts senast 2020.

smart och hållbar tillväxt för alla19. 
Europeiska rådet förespråkade full 
mobilisering av passande EU-instrument 
och EU-politik för att bidra till att de 
gemensamma målen uppnås och 
uppmanade medlemsstaterna att utöka de 
samordnade åtgärderna. De offentliga 
arbetsförmedlingarna spelar en central roll 
när det gäller att förverkliga Europa 2020-
strategins mål att en sysselsättningsgrad på 
75 % för kvinnor och män i åldern 20–64 
år ska ha uppnåtts senast 2020, särskilt 
genom en minskad ungdomsarbetslöshet.

__________________ __________________
18 EUCO 13/10, 17.6.2010. 18 EUCO 13/10, 17.6.2010.
19 Kommissionens meddelande Europa 
2020 En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig, 
3.3.2010.

19 Kommissionens meddelande Europa 
2020 En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig, 
3.3.2010.

Or. en

Ändringsförslag 30
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) De offentliga arbetsförmedlingarna 
är tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
och regleras som sådana av artikel 14 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och artikel 36 i EU-stadgan 
om de grundläggande rättigheterna. 
Enligt artikel 29 i EU-stadgan om de 
grundläggande rättigheterna har 
dessutom var och en ”rätt till tillgång till 
kostnadsfri arbetsförmedling”.

Or. fr
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Ändringsförslag 31
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I enlighet med artikel 148.4 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
antog rådet den 21 oktober 2010 riktlinjer 
för sysselsättningspolitiken. Dessa 
integrerade riktlinjer ger medlemsstaterna 
vägledning så att de kan utarbeta egna 
nationella reformprogram och genomföra 
reformerna. Sysselsättningsriktlinjerna 
utgör grunden för de landsspecifika 
rekommendationer som rådet utfärdar till 
medlemsstaterna enligt artikel 148.4 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Under de senaste åren har 
dessa inkluderat särskilda 
rekommendationer om de offentliga 
arbetsförmedlingarnas funktionssätt och 
kapacitet och den aktiva 
arbetsmarknadspolitikens verkningsgrad i 
medlemsstaterna.

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 32
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I det rådande ekonomiska klimatet 
har arbetets rörlighet skapat situationer 
som tvingar arbetstagare från ekonomiskt 
eftersatta regioner att flytta.

Or. pt
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Ändringsförslag 33
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dessa rekommendationer skulle behöva 
stödjas ytterligare genom en utökad 
evidensbas, återkoppling om resultaten av 
politiska åtgärder och samarbete mellan 
medlemsstaternas offentliga 
arbetsförmedlingar. Det nätverk för 
offentliga arbetsförmedlingar som inrättas 
genom detta beslut bör därför ta konkreta 
initiativ som gemensamma 
evidensbaserade benchmarkingsystem, 
motsvarande insatser för ömsesidigt 
lärande, ömsesidigt bistånd mellan 
medlemmarna i nätverket och strategiska 
åtgärder för att modernisera de offentliga 
arbetsförmedlingarna. Nätverkets och de 
enskilda medlemmarnas expertis bör också 
utnyttjas för att på begäran av rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) och 
sysselsättningskommittén ta fram en 
evidensbas för utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

(4) Dessa rekommendationer skulle behöva 
stödjas ytterligare genom en utökad 
evidensbas, återkoppling om resultaten av 
politiska åtgärder och samarbete mellan 
medlemsstaternas offentliga 
arbetsförmedlingar. Det nätverk för 
offentliga arbetsförmedlingar som inrättas 
genom detta beslut bör därför ta konkreta 
initiativ som gemensamma 
evidensbaserade benchmarkingsystem, 
motsvarande insatser för ömsesidigt 
lärande, ömsesidigt bistånd mellan 
medlemmarna i nätverket och strategiska 
åtgärder för att modernisera de offentliga 
arbetsförmedlingarna. Nätverkets och de 
enskilda medlemmarnas expertis bör också 
utnyttjas för att på begäran av rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) och 
sysselsättningskommittén ta fram en 
evidensbas för utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder, vilka 
framför allt behövs för att få bukt med 
den höga arbetslösheten bland sårbara 
grupper, särskilt ungdomar.

Or. en

Ändringsförslag 34
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dessa rekommendationer skulle behöva 
stödjas ytterligare genom en utökad 

(4) Dessa rekommendationer skulle behöva 
stödjas ytterligare genom en utökad 
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evidensbas, återkoppling om resultaten av 
politiska åtgärder och samarbete mellan 
medlemsstaternas offentliga 
arbetsförmedlingar. Det nätverk för 
offentliga arbetsförmedlingar som inrättas 
genom detta beslut bör därför ta konkreta 
initiativ som gemensamma 
evidensbaserade benchmarkingsystem, 
motsvarande insatser för ömsesidigt 
lärande, ömsesidigt bistånd mellan 
medlemmarna i nätverket och strategiska 
åtgärder för att modernisera de offentliga 
arbetsförmedlingarna. Nätverkets och de 
enskilda medlemmarnas expertis bör också 
utnyttjas för att på begäran av rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) och 
sysselsättningskommittén ta fram en 
evidensbas för utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

evidensbas, återkoppling om resultaten av 
politiska åtgärder och samarbete mellan 
medlemsstaternas offentliga 
arbetsförmedlingar. Det nätverk för 
offentliga arbetsförmedlingar som inrättas 
genom detta beslut bör därför ta konkreta 
initiativ som gemensamma 
evidensbaserade benchmarkingsystem, 
motsvarande insatser för ömsesidigt 
lärande, ömsesidigt bistånd mellan 
medlemmarna i nätverket och strategiska 
åtgärder för att modernisera de offentliga 
arbetsförmedlingarna. Nätverkets och de 
enskilda medlemmarnas expertis bör också 
utnyttjas för att på begäran av rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) och 
Europaparlamentets och kommissionens
sysselsättningskommitté ta fram en 
evidensbas för utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 35
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dessa rekommendationer skulle 
behöva stödjas ytterligare genom en 
utökad evidensbas, återkoppling om 
resultaten av politiska åtgärder och 
samarbete mellan medlemsstaternas 
offentliga arbetsförmedlingar. Det nätverk 
för offentliga arbetsförmedlingar som 
inrättas genom detta beslut bör därför ta 
konkreta initiativ som gemensamma 
evidensbaserade benchmarkingsystem, 
motsvarande insatser för ömsesidigt 
lärande, ömsesidigt bistånd mellan 
medlemmarna i nätverket och strategiska 
åtgärder för att modernisera de offentliga 

(4) Det nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar som inrättas genom 
detta beslut bör ta konkreta initiativ som 
gemensamma evidensbaserade 
benchmarkingsystem, motsvarande insatser 
för ömsesidigt lärande, ömsesidigt bistånd 
mellan medlemmarna i nätverket och 
strategiska åtgärder för att modernisera de 
offentliga arbetsförmedlingarna. 
Nätverkets och de enskilda medlemmarnas 
expertis bör också utnyttjas för att på 
begäran av rådet (sysselsättning, 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) och 
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arbetsförmedlingarna.  Nätverkets och de 
enskilda medlemmarnas expertis bör också 
utnyttjas för att på begäran av rådet 
(sysselsättning, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård samt konsumentfrågor) och 
sysselsättningskommittén ta fram en 
evidensbas för utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

sysselsättningskommittén ta fram en 
evidensbas för utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

Or. pt

Ändringsförslag 36
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar som inrättas genom 
detta beslut bör ha ett nära samarbete med 
sysselsättningskommittén på grundval av 
artikel 150 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och bidra till dess 
arbete genom att tillhandahålla 
faktaunderlag och rapporter om 
genomförandet av politiken. Nätverket 
kommer att bidra till rådets arbete via 
sysselsättningskommittén. Nätverkets 
samlade kunskaper om genomförandet av 
sysselsättningspolitiken och den 
jämförande analysen av de offentliga 
arbetsförmedlingarna kan vara värdefulla 
för politiska beslutsfattare på både 
nationell och europeisk nivå vid 
bedömning och utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

(6) Det nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar som inrättas genom 
detta beslut bör ha ett nära samarbete med 
sysselsättningskommittén på grundval av 
artikel 150 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och bidra till dess 
arbete genom att tillhandahålla 
faktaunderlag och rapporter om 
genomförandet av politiken. Nätverket 
kommer att bidra till rådets arbete via 
sysselsättningskommittén. Nätverkets 
samlade kunskaper om genomförandet av 
sysselsättningspolitiken och den 
jämförande analysen av de offentliga 
arbetsförmedlingarna kan vara värdefulla 
för politiska beslutsfattare på både 
nationell och europeisk nivå vid 
bedömning och utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder för att 
bidra till uppnåendet av landsspecifika 
mål och till en ökad sysselsättningsnivå, 
genom att lösa problemet med obesatta 
tjänster på den inre marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 37
Phil Bennion

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Nätverket bör bidra till genomförandet 
av sysselsättningspolitiska initiativ som 
t.ex. rådets rekommendation om att inrätta 
en ungdomsgaranti21. Nätverket kan också 
stödja initiativ som syftar till att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv, bland 
annat genom ökad öppenhet när det gäller 
färdigheter och kvalifikationer.

(7) Nätverket bör bidra till genomförandet 
av sysselsättningspolitiska initiativ som 
t.ex. rådets rekommendation om att inrätta 
en ungdomsgaranti21. Nätverket bör 
fastställa och utbyta bästa praxis för att 
identifiera ungdomar som varken har 
arbete eller utbildningsplats (Neets) och 
utarbeta initiativ som garanterar att dessa 
ungdomar får den kompetens som krävs 
för att komma in och stanna kvar på 
arbetsmarknaden. Nätverket kan också 
stödja initiativ som syftar till att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv, bland 
annat genom ökad öppenhet när det gäller 
färdigheter och kvalifikationer och genom 
främjande av lärlingsplatser och 
arbetsplatsförlagt lärande.

__________________ __________________
21 Rådets rekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti (7123/13).

21 Rådets rekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti (7123/13).

Or. en

Ändringsförslag 38
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Nätverket bör bidra till genomförandet 
av sysselsättningspolitiska initiativ som 
t.ex. rådets rekommendation om att inrätta 
en ungdomsgaranti21. Nätverket kan också 
stödja initiativ som syftar till att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv, bland 

(7) Nätverket bör bidra till genomförandet 
av sysselsättningspolitiska initiativ som 
t.ex. rådets rekommendation om att inrätta 
en ungdomsgaranti21. Nätverket kan också 
stödja initiativ som syftar till att underlätta 
övergången från skola till arbetsliv, ge 
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annat genom ökad öppenhet när det gäller 
färdigheter och kvalifikationer.

arbetssökande råd om lärlingsplatser, 
praktik och vidareutbildning genom ökad 
öppenhet när det gäller de färdigheter och 
kvalifikationer som behövs för bättre 
anpassning till marknadens behov och 
arbetsgivarnas krav.

__________________ __________________
21 Rådets rekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti (7123/13).

21 Rådets rekommendation om att inrätta en 
ungdomsgaranti (7123/13).

Or. en

Ändringsförslag 39
Phil Bennion

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 
bör leda till större genomslagskraft för de 
offentliga arbetsförmedlingarnas åtgärder 
och till mer effektiv användning av 
offentliga medel.

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 
bör leda till större genomslagskraft för de 
offentliga arbetsförmedlingarnas åtgärder 
och till mer effektiv användning av 
offentliga medel. Nätverket bör också 
samarbeta med privata 
arbetsförmedlingar.

Or. en
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Ändringsförslag 40
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 
bör leda till större genomslagskraft för de 
offentliga arbetsförmedlingarnas åtgärder 
och till mer effektiv användning av 
offentliga medel.

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden, och garantera en 
bättre matchning mellan de 
arbetssökandes kompetens och 
kvalifikationer och arbetsgivarnas behov. 
Nätverkets initiativ bör leda till större 
genomslagskraft för de offentliga 
arbetsförmedlingarnas åtgärder och till mer 
effektiv användning av offentliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 41
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
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initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 
bör leda till större genomslagskraft för de 
offentliga arbetsförmedlingarnas åtgärder 
och till mer effektiv användning av 
offentliga medel.

initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis och 
arbetsstruktur i medlemsstaterna kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 
bör leda till större genomslagskraft för de 
offentliga arbetsförmedlingarnas åtgärder 
och till mer effektiv användning av 
offentliga medel.

Or. de

Ändringsförslag 42
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 

(8) Nätverket bör stödja samarbetet mellan 
medlemmarna, utveckla gemensamma 
initiativ för utbyte av information och bästa 
praxis på alla områden där de offentliga 
arbetsförmedlingarna är verksamma, 
jämförande analyser och rådgivning samt 
främja innovativa metoder för 
arbetsförmedlingarnas arbete. Genom detta 
nätverk möjliggörs heltäckande, 
evidensbaserade och resultatinriktade 
jämförelser mellan alla offentliga 
arbetsförmedlingar så att bästa praxis kan 
identifieras. Med dessa resultat bör 
medlemmarna kunna utforma och 
tillhandahålla arbetsmarknadstjänster inom 
sina ansvarsområden. Nätverkets initiativ 
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bör leda till större genomslagskraft för de
offentliga arbetsförmedlingarnas åtgärder 
och till mer effektiv användning av 
offentliga medel.

bör bidra till att de åtgärder som riktas till 
de offentliga arbetsförmedlingarna i varje 
medlemsstat bättre motsvarar deras 
särskilda särdrag, och för detta ändamål 
behövs tillräckliga medel.

Or. pt

Ändringsförslag 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) För att det arbete som är 
gemensamt för de offentliga 
arbetsförmedlingarna ska stämma bättre 
överens med den konkreta situationen på 
arbetsmarknaden skulle Eurostat behöva 
arbetslöshetssiffror i realtid för 
NUTS-III-regioner.

Or. fr

Ändringsförslag 44
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) de offentliga arbetsförmedlingar som 
medlemsstaterna utser, och

a) de offentliga arbetsförmedlingar som 
medlemsstaterna utser och som var och en 
skickar en företrädare, och

Or. de

Ändringsförslag 45
Inês Cristina Zuber
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Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) arbetsmarknadens parter,

Or. pt

Ändringsförslag 46
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater med regionala autonoma 
offentliga arbetsförmedlingar ska se till att 
dessa är representerade i tillräcklig grad i 
nätverkets särskilda initiativ.

Medlemsstater med lokala eller regionala 
autonoma offentliga arbetsförmedlingar 
ska se till att dessa är representerade i 
tillräcklig grad i nätverkets särskilda 
initiativ. Företrädarna för de offentliga 
arbetsförmedlingarna i medlemsstaterna 
bör också göra allt för att de lokala och 
regionala myndigheternas åsikter och 
erfarenheter ska beaktas i nätverkets 
verksamhet, och för att hålla 
myndigheterna fullt underrättade om sin 
verksamhet.

Or. fr

Ändringsförslag 47
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstater med regionala autonoma 
offentliga arbetsförmedlingar ska se till att 
dessa är representerade i tillräcklig grad i 

Medlemsstater med regionala autonoma 
offentliga arbetsförmedlingar ska se till att 
dessa är representerade i tillräcklig grad i 
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nätverkets särskilda initiativ. nätverkets särskilda initiativ. Varje 
medlemsstat får en röst i nätverket, 
oavsett antal regionala 
arbetsförmedlingar.

Or. de

Ändringsförslag 48
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att hjälpa nätverket att fastställa 
lämplig kompetensnivå kommer en 
företrädare som utses av 
Regionkommittén ges observatörsstatus i 
nätverket.

Or. fr

Motivering

De lokala myndigheterna i vissa medlemsstater är direkt ansvariga för de offentliga 
arbetsförmedlingarna eller för exempelvis yrkesutbildningssystemet, uppskattningen av 
arbetsmarknadens behov eller sysselsättningsstöd. Kvaliteten på nätverkets bidrag till 
unionens beslutsprocess skulle öka om den erfarenhet och praxis som finns på lokal nivå 
erkändes formellt och togs med i arbetet.

Ändringsförslag 49
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomförandet av Europa 2020-
strategin för sysselsättning och smart och 
hållbar tillväxt för alla samt till uppnåendet 
av dess överordnade mål, särskilt de som 
rör sysselsättning,

a) ett utökat samarbete om särskilda 
initiativ för en modernisering av de 
offentliga arbetsförmedlingarna med 
anledning av den nuvarande ekonomiska 
krisen och för ett förverkligande av
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Europa 2020-strategin för sysselsättning 
och smart och hållbar tillväxt för alla samt 
till uppnåendet av dess överordnade mål, 
särskilt de som rör sysselsättning,

Or. en

Ändringsförslag 50
Danuta Jazłowiecka

Förslag till beslut
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) stöd till de mest sårbara 
samhällsgrupperna som uppvisar en hög 
arbetslöshet, särskilt unga och äldre 
arbetstagare,

Or. en

Ändringsförslag 51
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) främjande av anständigt arbete,

Or. en

Ändringsförslag 52
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett bättre funktionssätt för 
arbetsmarknaderna i EU,

b) ett bättre funktionssätt för 
arbetsmarknaderna i EU genom att 
jämföra de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat mot 
relevanta riktmärken,

Or. en

Ändringsförslag 53
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett bättre funktionssätt för 
arbetsmarknaderna i EU,

b) främjande av sysselsättning med 
sociala rättigheter och rättigheter för 
arbetstagare i varje medlemsstat,

Or. pt

Ändringsförslag 54
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) bättre integration av arbetsmarknaderna, c) identifiering av bästa praxis och bättre 
integration av arbetsmarknaderna

Or. en

Ändringsförslag 55
Danuta Jazłowiecka
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Förslag till beslut
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ökad geografisk och yrkesmässig 
rörlighet, och

d) ökad frivillig geografisk och 
yrkesmässig rörlighet, och

Or. en

Ändringsförslag 56
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ökad geografisk och yrkesmässig 
rörlighet, och

d) geografisk och yrkesmässig rörlighet, 
och

Or. pt

Ändringsförslag 57
Phil Bennion

Förslag till beslut
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) minskad ungdomsarbetslöshet genom 
att övervaka och stödja genomförandet av 
initiativ såsom ungdomsgarantin,

Or. en

Ändringsförslag 58
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) ett större engagemang i verksamhet 
för ömsesidigt lärande och benchmarking 
i medlemsstaterna,

Or. en

Ändringsförslag 59
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) förbättrad benchlearning för att bättre 
kunna tillämpa framgångsrik bästa 
praxis,

Or. de

Ändringsförslag 60
Phil Bennion

Förslag till beslut
Artikel 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) identifiering av kompetensluckor och 
information om deras omfattning och var 
de finns,

Or. en

Ändringsförslag 61
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 2 – led eb (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) utvärdering och granskning för att 
genomföra kortsiktiga nödvändiga 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder,

Or. de

Ändringsförslag 62
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
evidensbaserade benchmarkingsystem 
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av 
uppgifter, kunskaper och metoder.

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
evidensbaserade benchmarkingsystem 
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av 
uppgifter, kunskaper och metoder. Målet 
får aldrig vara att skapa en ”ranking” 
eller att fastställa målen, utan ska vara att 
underlätta inlärning utifrån en gemensam 
metod.

Or. fr

Ändringsförslag 63
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
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evidensbaserade benchmarkingsystem 
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av 
uppgifter, kunskaper och metoder.

evidensbaserade benchmarkingsystem 
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens från alla medlemsstater för att 
skapa en lämplig metod för ömsesidigt 
lärande. Nätverket ska också delta aktivt i 
genomförandet av dessa insatser genom att 
dela med sig av uppgifter, kunskaper och 
bästa metoder.

Or. en

Ändringsförslag 64
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
evidensbaserade benchmarkingsystem
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av 
uppgifter, kunskaper och metoder.

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
evidensbaserade benchlearningsystem
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av 
uppgifter, kunskaper och metoder.

Or. de

Ändringsförslag 65
Antigoni Papadopoulou

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anta och tillämpa ett koncept för 
modernisering och förstärkning av de 
offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga 
områden.

c) Anta och tillämpa ett koncept för 
modernisering och förstärkning av de 
offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga 
områden genom att främja ömsesidigt 
lärande och förbättra 
arbetsförmedlingarnas kapacitet och 
effektivitet. 

Or. en

Ändringsförslag 66
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Anta och tillämpa ett koncept för 
modernisering och förstärkning av de 
offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga 
områden.

c) Anta och tillämpa ett koncept för 
modernisering och förstärkning av de 
offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga 
områden, i enlighet med mer övergripande 
samhällsmål.

Or. en

Ändringsförslag 67
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utarbeta rapporter på 
sysselsättningsområdet, antingen på 
begäran av rådet eller kommissionen eller 
på eget initiativ.

d) Utarbeta rapporter på 
sysselsättningsområdet, på begäran av 
rådet, kommissionen, Europaparlamentet
eller på eget initiativ.

Or. en
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Ändringsförslag 68
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Bidra till genomförandet av 
sysselsättningspolitiska initiativ.

e) Bidra till genomförandet av 
sysselsättnings- och socialpolitiska
initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 69
Phil Bennion

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Fastställa och utbyta bästa praxis för 
att identifiera ungdomar som varken har 
arbete eller utbildningsplats (Neets) och 
utveckla initiativ som garanterar att dessa 
ungdomar får den kompetens som krävs 
för att komma in och stanna kvar på 
arbetsmarknaden. 

Or. en

Ändringsförslag 70
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätverket ska upprätta en 
rapporteringsmekanism för initiativen

2. Nätverket ska upprätta en 
rapporteringsmekanism för alla initiativ 
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3.1.a och 3.1.b. I enlighet med denna 
bestämmelse ska medlemmarna i nätverket 
avlägga årliga rapporter till nätverket.

som anges i 3.1. I enlighet med denna 
bestämmelse ska medlemmarna i nätverket 
avlägga årliga rapporter till nätverket.

Or. de

Ändringsförslag 71
Frédéric Daerden

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat andra arbetsförmedlingar, genom att 
låta dem medverka i relevanta insatser och 
möten i nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter.

Nätverket ska emellanåt och endast på 
eget initiativ samarbeta med berörda parter 
på arbetsmarknadsområdet, bland annat 
andra arbetsförmedlingar, däribland 
bemanningsföretag, privata 
arbetsförmedlingar, icke statliga 
organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning, regionala och lokala 
myndigheter i förekommande fall och 
EU-nätverket för politiken för livslång 
vägledning genom att låta dem medverka i 
relevanta insatser och möten i nätverket 
samt genom att utbyta information och 
uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Jean Lambert

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat andra arbetsförmedlingar, genom att 
låta dem medverka i relevanta insatser och 
möten i nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter.

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat andra arbetsförmedlingar och 
organisationer som företräder arbetslösa 
personer eller sårbara grupper, genom att 
låta dem medverka i relevanta insatser och 
möten i nätverket samt genom att utbyta
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information och uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 73
Inês Cristina Zuber

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat andra arbetsförmedlingar, genom att 
låta dem medverka i relevanta insatser och 
möten i nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter.

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat fackföreningar och 
arbetstagarrepresentanter liksom andra 
arbetsförmedlingar, genom att låta dem 
medverka i relevanta insatser och möten i 
nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter.

Or. pt

Ändringsförslag 74
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska enhälligt anta sin 
arbetsordning, som bland annat ska 
innehålla bestämmelser om styrelsens 
beslutsfattande och om utnämning av 
ordförande och vice ordförande och deras 
mandatperiod. Styrelsen ska genom 
majoritetsbeslut anta ett årligt 
arbetsprogram, som omfattar inrättandet av 
arbetsgrupper och regler för 
språkanvändning vid nätverkets möten, 
samt den årliga rapport som nätverket ska 
offentliggöra.

3. Styrelsen ska enhälligt anta sin 
arbetsordning, som bland annat ska 
innehålla bestämmelser om styrelsens 
beslutsfattande och om utnämning av 
ordförande och vice ordförande och deras 
mandatperiod. Styrelsen ska genom 
majoritetsbeslut anta ett årligt 
arbetsprogram, som omfattar inrättandet av 
arbetsgrupper och regler för 
språkanvändning vid nätverkets möten, 
samt den årliga rapport som nätverket ska 
delge Europaparlamentet och som 
därefter ska utvärderas och behandlas 
samt offentliggöras av utskottet för 
sysselsättning och sociala frågor.
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Or. de

Ändringsförslag 75
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Antagande av en allmän ram

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 8 med 
avseende på en allmän ram för att 
genomföra de initiativ för benchmarking 
och ömsesidigt lärande som anges i 
artikel 3.1, inklusive metoder, 
grundläggande kvantitativa och 
kvalitativa indikatorer för att bedöma de 
offentliga arbetsförmedlingarnas resultat, 
inlärningsinstrument för det integrerade 
programmet för ömsesidigt lärande och 
villkoren för deltagande i dessa initiativ.

Or. de

Ändringsförslag 76
Heinz K. Becker

Förslag till beslut
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fyra år efter detta besluts ikraftträdande 
ska kommissionen lämna en rapport om 
dess tillämpning till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén. Rapporten ska särskilt 
bedöma i vilken utsträckning nätverket har 
bidragit till uppnåendet av de mål som 
anges i artikel 2 och om det har fullgjort 

Två år efter detta besluts ikraftträdande ska 
kommissionen lämna en rapport om dess 
tillämpning till Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. Rapporten ska särskilt bedöma 
i vilken utsträckning nätverket har bidragit 
till uppnåendet av de mål som anges i 
artikel 2 och om det har fullgjort sina 
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sina uppgifter. uppgifter.

Or. de


