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KORT BEGRUNDELSE

Denne nye associeringsafgørelse for de oversøiske lande og territorier er en stor udfordring 
for disse områder, da den skal hjælpe dem til at få slået deres økonomier og samfund ind på 
en bæredygtig udviklingskurs ved at forbedre konkurrenceevnen og opfylde deres behov 
under hensyntagen til deres særlige kendetegn og mangfoldighed.  Der bør i denne forbindelse 
lægges særlig vægt på uddannelse og jobskabelsesforanstaltninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Civilsamfundets bidrag til udviklingen i
OLT'erne kan forbedres ved at styrke 
civilsamfundsorganisationerne i alle 
aspekter af samarbejdet.

(6) Civilsamfundets bidrag til udviklingen i 
OLT'erne kan forbedres ved at styrke 
civilsamfundsorganisationerne i alle 
aspekter af samarbejdet og give dem et 
større ansvar.

Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af OLT'ernes geografiske 
beliggenhed fortsættes samarbejdet mellem 
dem og deres naboer – trods de enkelte 
aktørers forskellige status i forhold til EU-
retten i et givet geografisk område – i alle 
parters interesse og med særligt fokus på 
områder af fælles interesse og på fremme 
af Unionens værdier og standarder.

(7) I betragtning af OLT'ernes geografiske 
beliggenhed fortsættes samarbejdet mellem 
dem og deres naboer – trods de enkelte 
aktørers forskellige status i forhold til EU-
retten i et givet geografisk område – i alle 
parters interesse og med særligt fokus på 
områder af fælles interesse og på fremme 
af Unionens værdier og standarder, navnlig 
på det humanitære og sociale område.
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Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er vigtigt at støtte OLT'erne i 
deres indsats for at blive mindre afhængige 
af fossile brændstoffer og dermed 
nedbringe deres sårbarhed over for adgang 
til brændstoffer og prisudsving, hvilket vil 
gøre deres økonomier mere 
modstandsdygtige og mindre sårbare over 
for eksterne kriser.

(12) Det er vigtigt at støtte OLT'erne i 
deres indsats for at blive mindre afhængige 
af fossile brændstoffer og dermed 
nedbringe deres sårbarhed over for adgang 
til brændstoffer og prisudsving, hvilket vil 
gøre deres økonomier mere 
modstandsdygtige og mindre sårbare over 
for eksterne kriser, navnlig for så vidt 
angår beskæftigelse.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Unionen og OLT'erne anerkender 
betydningen af uddannelse som en 
løftestang for OLT'ernes bæredygtige 
udvikling.

(15) Unionen og OLT'erne anerkender 
betydningen af uddannelse og 
erhvervsuddannelse som en løftestang for 
OLT'ernes bæredygtige udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Forekomsten af overførbare (17) Forekomsten af overførbare 
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sygdomme i OLT'erne, f.eks. denguefeber i 
Vestindien og Stillehavsområdet og 
chikungunya i regionerne i Det Indiske 
Ocean, kan have alvorlige negative 
sundhedsmæssige og økonomiske 
konsekvenser. Ud over at mindske de 
berørte befolkningsgruppers produktivitet 
vil epidemier i OLT'erne sandsynligvis 
kraftigt påvirke turismen, som er en 
bærende kraft i mange OLT'ers økonomier. 
Det store antal turister og vandrende 
arbejdstagere, der rejser til OLT'erne, gør 
OLT'erne sårbare over for indførsel af 
infektionssygdomme. Modsat kan den store 
strøm af mennesker, der rejser tilbage fra 
OLT'erne, indføre overførbare sygdomme i 
Europa. Det er derfor afgørende at skabe 
en "sikker turisme" af hensyn til 
bæredygtigheden i OLT'ernes økonomier, 
som i høj grad er afhængige af turisme.

sygdomme i OLT'erne, f.eks. denguefeber i 
Vestindien og Stillehavsområdet og
chikungunya i regionerne i Det Indiske 
Ocean, kan have alvorlige negative 
sundhedsmæssige og økonomiske 
konsekvenser. Ud over at mindske de 
berørte befolkningsgruppers produktivitet 
vil epidemier i OLT'erne sandsynligvis 
kraftigt påvirke turismen, som er en 
bærende kraft i mange OLT'ers økonomier. 
Det store antal turister og vandrende 
arbejdstagere, der rejser til OLT'erne, gør 
OLT'erne sårbare over for indførsel af 
infektionssygdomme. En let og 
regelmæssig adgang til arbejdsmedicin vil 
kunne mindske epidemiers omfang.
Modsat kan den store strøm af mennesker, 
der rejser tilbage fra OLT'erne, indføre 
overførbare sygdomme i Europa. Det er 
derfor afgørende at skabe en "sikker 
turisme" af hensyn til bæredygtigheden i 
OLT'ernes økonomier, som i høj grad er 
afhængige af turisme.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Unionen anerkender betydningen af at 
udvikle et mere aktivt partnerskab med 
OLT'erne med hensyn til god 
forvaltningsskik og bekæmpelse af 
organiseret kriminalitet, menneskehandel, 
terrorisme og korruption.

(19) Unionen anerkender betydningen af at 
udvikle et mere aktivt partnerskab med 
OLT'erne med hensyn til god økonomisk, 
social og skattemæssig forvaltningsskik og 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet, 
menneskehandel, terrorisme og korruption.

Or. fr
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Handelssamarbejdet og det 
handelsrelaterede samarbejde mellem 
Unionen og OLT'erne bør bidrage til målet 
om bæredygtighed i forbindelse med 
økonomisk udvikling, social udvikling og 
miljøbeskyttelse.

(20) Handelssamarbejdet og det 
handelsrelaterede samarbejde mellem 
Unionen og OLT'erne bør systematisk
bidrage til målet om bæredygtighed i 
forbindelse med økonomisk udvikling, 
social udvikling og miljøbeskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) De globale forandringer, der kommer 
til udtryk i den fortsatte 
handelsliberaliseringsproces, involverer i 
vidt omfang Unionen, som er OLT'ernes 
vigtigste handelspartner, deres AVS-
nabolande og andre økonomiske partnere.

(21) De globale forandringer, der kommer 
til udtryk i den fortsatte 
handelsliberaliseringsproces, involverer i 
vidt omfang Unionen, som er OLT'ernes 
vigtigste handelspartner, deres AVS-
nabolande og andre økonomiske partnere. 
Dette indebærer et fælles ansvar for 
systematisk at medtage klausuler 
vedrørende sociale minimumsstandarder i 
enhver partnerskabs- eller handelsaftale, 
der indgås.

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Det er under hensyntagen til målet om (26) Det er under hensyntagen til målet om 
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integration og udvikling af den globale 
handel med tjenesteydelser og om 
etablering nødvendigt at støtte udviklingen 
af markederne for tjenesteydelser og 
investeringsmulighederne ved at forbedre 
OLT-tjenesteydelsers og -investeringers 
adgang til EU-markedet. Unionen bør i den 
forbindelse tilbyde OLT'erne den bedst 
mulige behandling, som tilbydes enhver 
anden handelspartner gennem omfattende 
mestbegunstigelsesklausuler, og samtidig 
sikre OLT'erne mere fleksible muligheder 
for handelsforbindelser, idet den 
behandling, som OLT'erne tilbyder 
Unionen, begrænses til, hvad andre større 
handelsøkonomier er blevet tilbudt.

integration og udvikling af den globale 
handel med tjenesteydelser og om 
etablering nødvendigt at støtte udviklingen 
af markederne for tjenesteydelser og 
investeringsmulighederne ved at forbedre 
OLT-tjenesteydelsers og -investeringers 
adgang til EU-markedet og ved at lette 
deres adgang til offentlige kontrakter. 
Unionen bør i den forbindelse tilbyde 
OLT'erne den bedst mulige behandling, 
som tilbydes enhver anden handelspartner 
gennem omfattende 
mestbegunstigelsesklausuler, og samtidig 
sikre OLT'erne mere fleksible muligheder 
for handelsforbindelser, idet den 
behandling, som OLT'erne tilbyder 
Unionen, begrænses til, hvad andre større 
handelsøkonomier er blevet tilbudt.

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger og tekniske 
handelshindringer kan have en indvirkning 
på handelen og nødvendiggøre et 
samarbejde. Handelssamarbejdet og det 
handelsrelaterede samarbejde bør også 
vedrøre konkurrencepolitikker og 
intellektuelle ejendomsrettigheder, som har 
betydning for den ligelige fordeling af 
handelsfordelene.

(28) Sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger og tekniske 
handelshindringer kan have en indvirkning 
på handelen og beskæftigelsessituationen
og nødvendiggøre et samarbejde. 
Handelssamarbejdet og det 
handelsrelaterede samarbejde bør også 
vedrøre beskæftigelsespolitikken, og 
navnlig vedrørende unge,
konkurrencepolitikker og intellektuelle 
ejendomsrettigheder, som har betydning 
for den ligelige fordeling af 
handelsfordelene.

Or. fr
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Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at sikre, at OLT'erne kan deltage i 
EU's indre marked og i regionale, 
subregionale og internationale markeder på 
de bedste vilkår, er det vigtigt at udvikle 
OLT'ernes kapacitet på relevante områder.
Det drejer sig bl.a. om at udvikle 
menneskelige ressourcer og kompetencer,
udvikle små og mellemstore virksomheder, 
diversificere de økonomiske sektorer og 
gennemføre passende lovgivning for at 
skabe et erhvervsklima, som kan tiltrække 
investeringer.

(29) For at sikre, at OLT'erne kan deltage i
EU's indre marked og i regionale, 
subregionale og internationale markeder på 
de bedste vilkår, er det vigtigt at udvikle 
OLT'ernes kapacitet på relevante områder.
Det drejer sig bl.a. om at udvikle 
menneskelige ressourcer og kompetencer
ved at tilbyde passende 
erhvervsuddannelser og efteruddannelser,
fremme udviklingen af små og 
mellemstore virksomheder, lette adgangen 
til mikrofinansieringsinstrumenter og -
kreditter, diversificere de økonomiske 
sektorer og gennemføre passende 
lovgivning for at skabe et erhvervsklima, 
som kan tiltrække investeringer. Til dette 
formål ville en kombination af EUF-
midler og af programmer og instrumenter 
i EU's almindelige budget, som OLT'erne 
er berettigede til, gøre det muligt at 
reducere og strømline de nævnte 
investeringer.

Or. fr

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2– litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) jobskabelse, uddannelse, 
erhvervsuddannelse og sundhed 

Or. fr
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Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) fremme af adgang til nye 
informations- og 
kommunikationsteknologier

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at styrke de gensidige 
forbindelser tilstræber Unionen og 
OLT'erne at udbrede kendskabet til 
associeringen blandt deres borgere, især 
ved at fremme udviklingen af 
forbindelserne og samarbejdet mellem 
myndighederne, det akademiske miljø, 
civilsamfundet og erhvervslivet i OLT'erne 
på den ene side og deres 
forhandlingspartnere i Unionen på den 
anden.

1. Med henblik på at styrke de gensidige 
forbindelser tilstræber Unionen og 
OLT'erne at udbrede kendskabet til 
associeringen blandt deres borgere, især 
ved at fremme udviklingen af 
forbindelserne og samarbejdet mellem 
myndighederne, det akademiske miljø, 
civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter
og erhvervslivet i OLT'erne på den ene side 
og deres forhandlingspartnere i Unionen på 
den anden.

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – stk. 4– litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) jobskabelse og erhvervsuddannelse 

Or. fr
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Ændringsforslag 16

Forslag til afgørelse
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) der afholdes et årligt OLT-EU-
dialogforum (OLT-EU-forummet) for at 
samle repræsentanter for OLT-
myndighederne, medlemsstaterne og 
Kommissionen. Medlemmer af Europa-
Parlamentet, repræsentanter for EIB og 
repræsentanter for regionerne i den yderste 
periferi tilknyttes OLT-EU-forummet, når 
det er relevant

a) der afholdes et årligt OLT-EU-
dialogforum (OLT-EU-forummet) for at 
samle repræsentanter for OLT-
myndighederne, medlemsstaterne og 
Kommissionen. Medlemmer af Europa-
Parlamentet, repræsentanter for EIB og 
repræsentanter for regionerne i den yderste 
periferi tilknyttes OLT-EU-forummet 

Or. fr

Ændringsforslag 17

Forslag til afgørelse
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

29. Inden for rammerne af associeringen er 
samarbejdet på området informations- og 
kommunikationsteknologitjenester (ikt-
tjenester) rettet mod at sætte skub i 
innovationen og den økonomiske vækst og 
skabe forbedringer i hverdagen for både 
borgere og virksomheder i OLT'erne, 
herunder fremme handicappedes 
tilgængelighed. Samarbejdet skal navnlig 
være rettet mod at forbedre OLT'ernes 
lovgivningsmæssige kapacitet og kan støtte 
udvidelsen af ikt-net og -tjenester via 
følgende foranstaltninger:

29. Inden for rammerne af associeringen er 
samarbejdet på området informations- og 
kommunikationsteknologitjenester (ikt-
tjenester) rettet mod at sætte skub i 
innovationen, den økonomiske vækst, 
samarbejde, fremme af ytringsfriheden, 
jobskabelse og skabe forbedringer i 
hverdagen for både borgere og 
virksomheder i OLT'erne, herunder 
fremme handicappedes tilgængelighed. 
Samarbejdet skal navnlig være rettet mod 
at forbedre OLT'ernes lovgivningsmæssige 
kapacitet og kan støtte udvidelsen af ikt-net 
og -tjenester via følgende foranstaltninger:

a) etablering af forudsigelige 
lovgivningsmæssige rammer, der holder 
trit med den teknologiske udvikling, 
stimulerer vækst og innovation og fremmer 

a) etablering af forudsigelige 
lovgivningsmæssige rammer, der holder 
trit med den teknologiske udvikling, 
stimulerer vækst og innovation og fremmer 
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konkurrence og forbrugerbeskyttelse konkurrence og forbrugerbeskyttelse
b) dialog om forskellige politiske aspekter 
vedrørende fremme og overvågning af 
informationssamfundet

b) dialog om forskellige politiske aspekter 
vedrørende fremme og overvågning af 
informationssamfundet

c) udveksling af oplysninger om standarder 
og interoperabilitet

c) udveksling af oplysninger om standarder 
og interoperabilitet

d) fremme af samarbejdet på området ikt-
forskning og på området ikt-baserede 
forskningsinfrastrukturer

d) fremme af samarbejdet på området ikt-
forskning og på området ikt-baserede 
forskningsinfrastrukturer

e) udvikling af tjenesteydelser og 
applikationer på områder, hvor den 
samfundsmæssige virkning er stor.

e) udvikling af tjenesteydelser og 
applikationer på områder, hvor den 
samfundsmæssige virkning er stor, som for 
eksempel uddannelse og 
erhvervsuddannelse.

Or. fr

Ændringsforslag 18

Forslag til afgørelse
Artikel 29 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvikling af tjenesteydelser og 
applikationer på områder, hvor den 
samfundsmæssige virkning er stor.

e) udvikling af tjenesteydelser og
applikationer på områder, hvor den 
samfundsmæssige virkning er stor, som for 
eksempel uddannelse og 
erhvervsuddannelse.

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30. Inden for rammerne af associeringen 
kan samarbejdet på området forskning og 
innovation omfatte videnskab, teknologi, 
herunder informations- og 

30. Inden for rammerne af associeringen 
kan samarbejdet på området forskning og 
innovation omfatte videnskab, uddannelse,
teknologi, herunder informations- og 
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kommunikationsteknologier, med det 
formål at bidrage til OLT'ernes 
bæredygtige udvikling og fremme 
ekspertise og industriens 
konkurrencedygtighed i OLT'erne. 
Samarbejdet kan navnlig vedrøre:

kommunikationsteknologier, med det 
formål at bidrage til OLT'ernes 
bæredygtige udvikling og fremme 
ekspertise og industriens 
konkurrencedygtighed i OLT'erne. 
Samarbejdet kan navnlig vedrøre:

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) fremme af generel adgang til nye 
teknologier

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) politikudvikling og 
institutionsopbygning i OLT'erne og en 
fælles indsats på lokalt, nationalt eller 
regionalt plan med henblik på at udvikle og 
anvende videnskabs-, teknologi- og 
innovationstiltag

b) politikudvikling og 
institutionsopbygning i OLT'erne og en 
fælles indsats på lokalt, nationalt eller 
regionalt plan med henblik på at udvikle og 
anvende videnskabs-, uddannelses-, 
teknologi- og innovationstiltag

Or. fr
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Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) individuelle OLT-forskeres, 
-forskningsorganers og -retlige instansers 
deltagelse i samarbejdet vedrørende 
forsknings- og innovationsprogrammer 
inden for Unionen.

d) individuelle OLT-forskeres, -
forskningsorganers og -retlige instansers 
samt SMV'ers deltagelse i samarbejdet 
vedrørende forsknings- og 
innovationsprogrammer samt programmer 
for virksomheders konkurrenceevne inden 
for Unionen.

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 30 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) uddannelse og international mobilitet for 
OLT-forskere og udveksling.

e) uddannelse og international mobilitet for 
OLT-forskere og -studerende og 
udveksling.

Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Associeringen tilsigter at styrke båndene 
mellem unge, der bor i OLT'erne og i 
Unionen, bl.a. ved at fremme
uddannelsesmobiliteten for unge i 
OLT'erne og ved at fremme gensidig 
forståelse mellem unge.

2. Associeringen tilsigter at styrke båndene 
mellem unge, der bor i OLT'erne og i 
Unionen, bl.a. ved at fremme mobiliteten 
inden for grundlæggende 
erhvervsuddannelse samt efter- og 
videreuddannelse for unge i OLT'erne og 
ved at fremme gensidig forståelse mellem 
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unge.

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte til OLT'erne i arbejdet med at 
udforme og gennemføre 
uddannelsespolitikker.

b) støtte til OLT'erne i arbejdet med at 
udforme og gennemføre uddannelses- og 
erhvervsuddannelsespolitikker.

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Unionen sikrer, at fysiske personer fra 
OLT'erne som defineret i artikel 49 kan 
deltage i Unionens uddannelsesinitiativer
på de samme betingelser som statsborgere i 
medlemsstaterne.

2. Unionen sikrer, at fysiske personer fra 
OLT'erne som defineret i artikel 49 kan 
deltage i Unionens uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesinitiativer på de 
samme betingelser som statsborgere i 
medlemsstaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 27

Forslag til afgørelse
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Unionen sørger for, at 
uddannelsesorganer og -institutter fra 

3. Unionen sørger for, at uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesorganer og -
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OLT'erne kan deltage i Unionens 
uddannelsesrelaterede samarbejdsinitiativer 
på de samme betingelser som 
medlemsstaternes uddannelsesorganer og 
-institutter.

institutter fra OLT'erne kan deltage i 
Unionens uddannelsesrelaterede 
samarbejdsinitiativer på de samme 
betingelser som medlemsstaternes 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesorganer og -
institutter.

Or. fr

Ændringsforslag 28

Forslag til afgørelse
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dialogen består primært af udveksling af 
oplysninger og bedste praksis vedrørende 
politikker og lovgivning på det 
beskæftigelsesmæssige og socialpolitiske 
område, som er af fælles interesse for 
Unionen og OLT'erne. I den forbindelse 
tages der højde for områder såsom 
kompetenceudvikling, social beskyttelse, 
arbejdsmarkedsdialog, lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, handicappedes 
tilgængelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen og andre arbejdsstandarder.

2. Dialogen består primært af udveksling af 
oplysninger og bedste praksis vedrørende 
politikker og lovgivning på det 
beskæftigelsesmæssige og socialpolitiske 
område, som er af fælles interesse for 
Unionen og OLT'erne. Der er behov for at 
fremme jobskabelse, især i små og 
mellemstore virksomheder, ved fremme af 
ambitiøse sociale standarder. Dialogen 
bør fremme alle innovative 
foranstaltninger med henblik på 
jobskabelse på områder, hvor OLT'erne 
har en fordel, som f.eks. inden for 
biodiversitet, mineralressourcer, nye 
teknologier og områder relateret til 
forbedring af tilgængeligheden. I den 
forbindelse tages der højde for områder 
såsom fremsynethed i jobforvaltningen, 
kompetenceudvikling, social beskyttelse, 
arbejdsmarkedsdialog, lige muligheder, 
ikkeforskelsbehandling, handicappedes 
tilgængelighed, sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen og andre arbejdsstandarder.

Or. fr
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Ændringsforslag 29

Forslag til afgørelse
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

33a. Social dialog og udvikling af et 
socialt demokrati
Som en del af associeringen kan fremme 
af den sociale dialog og et socialt 
demokrati understøttes af 
foranstaltninger, herunder: 
- foranstaltninger, der sikrer uddannelse 
af arbejdsmarkedets parter
- foranstaltninger, der fremmer 
kommunikation og skabelse af fora 
tilegnet fremme og udvikling af den 
sociale dialog og et socialt demokrati
- foranstaltninger til udveksling af bedste 
sociale praksis på regionalt og lokalt plan.

Or. fr

Ændringsforslag 30

Forslag til afgørelse
Artikel 34 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tiltag, der kan styrke beredskabs- og 
indsatskapaciteten i tilfælde af 
tværnationale sundhedstrusler såsom 
infektionssygdomme, og som bør bygge på 
eksisterende strukturer og være målrettet 
usædvanlige tilfælde

a) tiltag, der kan styrke beredskabs- og 
indsatskapaciteten i tilfælde af 
tværnationale sundhedstrusler såsom 
infektionssygdomme, og som bør bygge på 
eksisterende strukturer og på 
arbejdsmedicin og være målrettet 
usædvanlige tilfælde

Or. fr
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Ændringsforslag 31

Forslag til afgørelse
Artikel 34 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kapacitetsopbygning gennem styrkelse 
af folkesundhedsnetværk på regionalt plan, 
fremme af udvekslingen af oplysninger 
blandt eksperter og fremme af passende 
uddannelsestiltag

b) kapacitetsopbygning gennem styrkelse 
af folkesundhedsnetværk på regionalt plan, 
fremme af udvekslingen af oplysninger 
blandt eksperter og fremme af passende 
uddannelsestiltag og etablering af 
telemedicin

Or. fr

Ændringsforslag 32

Forslag til afgørelse
Artikel 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
I forbindelse med associeringen har 
samarbejde inden for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen til formål at 
styrke OLT'ernes kapacitet til 
forebyggelse af arbejdsulykker og 
erhvervsbetingede sygdomme gennem 
foranstaltninger, herunder
- foranstaltninger, der muliggør en 
udvikling af undersøgelser og ekspertise 
inden for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen vedrørende de særlige 
risici i det pågældende område
- støtte til en modernisering af 
lovgivningen vedrørende sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen
- støtte til fremme af forebyggelse af 
erhvervsbetingede risici.

Or. fr
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Ændringsforslag 33

Forslag til afgørelse
Artikel 54 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Når der er risiko for, at 
handelsaftaler, der forhandles med 
tredjelande, kan true traditionelle 
sektorer, der er karakteristiske for 
OLT'erne, iværksætter Kommissionen 
forudgående konsekvensanalyser af de 
mulige konsekvenser i henhold til de 
kriterier, der er fastlagt af ILO og FN. 
Når de er gennemført, fremsender 
Kommissionen disse forudgående 
konsekvensanalyser til Europa-
Parlamentet, Rådet og de lokale eller 
regionale myndigheder i OLT'erne, før de 
pågældende internationale aftaler indgås.

Or. fr

Ændringsforslag 34

Forslag til afgørelse
Artikel 57 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) gøre det lettere at fjerne hindringer for 
handel med og investeringer i varer og 
tjenesteydelser af særlig betydning for 
afbødningen af klimaændringer såsom 
bæredygtig vedvarende energi og 
energieffektive varer og tjenesteydelser, 
bl.a. ved at vedtage politiske rammer, der 
kan bane vejen for anvendelsen af de 
bedste tilgængelige teknologier, og ved at 
fremme standarder, der opfylder de 
miljømæssige og økonomiske behov og 
minimerer tekniske handelshindringer

b) gøre det lettere at fjerne hindringer for 
handel med og investeringer i varer og 
tjenesteydelser af særlig betydning for 
afbødningen af klimaændringer såsom 
bæredygtig vedvarende energi og 
energieffektive varer og tjenesteydelser, 
bl.a. ved at vedtage politiske rammer, der 
kan bane vejen for anvendelsen af de 
bedste tilgængelige teknologier, og ved at 
fremme standarder, der opfylder de 
miljømæssige, økonomiske og sociale
behov og minimerer tekniske 
handelshindringer
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Or. fr

Ændringsforslag 35

Forslag til afgørelse
Artikel 57 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fremme handel med varer, som bidrager 
til at forbedre de sociale forhold og til at 
sikre en miljømæssigt forsvarlig praksis, 
herunder varer, som er omfattet af frivillige 
garantiordninger for bæredygtighed såsom 
fairtradeordninger og etiske 
handelsordninger, miljømærkning og 
certificeringsordninger for varer, der er 
baseret på naturressourcer

c) fremme handel med varer, som bidrager 
til at forbedre de sociale forhold og til at 
sikre en miljømæssigt forsvarlig praksis, 
herunder varer, som er omfattet af frivillige 
garantiordninger for bæredygtighed såsom 
fairtradeordninger og etiske 
handelsordninger, miljømærkning, social 
mærkning og certificeringsordninger for 
varer, der er baseret på naturressourcer

Or. fr

Ændringsforslag 36

Forslag til afgørelse
Artikel 62

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 62 Artikel 62

Forbrugerpolitik, beskyttelse af 
forbrugersundheden og handel

Forbrugerpolitik, beskyttelse af 
forbrugersundheden og handel

Inden for rammerne af associeringen kan 
samarbejdet på området forbrugerpolitik, 
beskyttelse af forbrugersundheden og 
handel omfatte udarbejdelse af love og 
regler på områderne forbrugerpolitik og 
beskyttelse af forbrugersundheden med 
henblik på at undgå unødige 
handelshindringer.

Inden for rammerne af associeringen kan 
samarbejdet på området forbrugerpolitik, 
beskyttelse af forbrugersundheden og 
handel omfatte muligheder for midlertidig 
anerkendelse af gældende regler og 
procedurer i OLT'erne og udarbejdelse af 
love og regler på områderne 
forbrugerpolitik og beskyttelse af 
forbrugersundheden med henblik på at 
undgå unødige handelshindringer.

Or. fr
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Ændringsforslag 37

Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) styrkelse af OLT'ernes kapacitet til at 
udforme og gennemføre politikker, der er 
nødvendige for udviklingen af handelen 
med varer og tjenesteydelser

a) styrkelse af OLT'ernes kapacitet til at 
udforme og gennemføre politikker, der er 
nødvendige for udviklingen af handelen 
med varer og tjenesteydelser, navnlig ved 
hjælp af nye informations- og 
kommunikationsteknologier

Or. fr

Ændringsforslag 38

Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme af OLT'ernes indsats for at 
indføre relevante retlige, tilsynsmæssige og 
institutionelle rammer samt de nødvendige 
administrative procedurer

b) fremme af OLT'ernes indsats for at 
indføre relevante retlige, tilsynsmæssige og 
institutionelle rammer samt de nødvendige 
administrative procedurer med henblik på 
at forbedre de sociale standarder og skabe 
et socialt klima, der fremmer vækst

Or. fr

Ændringsforslag 39

Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme af markeds- og 
produktudviklingen, herunder forbedring 

d) fremme af markeds- og 
produktudvikling og diversificering, 
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af produktkvaliteten herunder forbedring af produktkvaliteten

Or. fr

Ændringsforslag 40

Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) bidrag til udviklingen af menneskelige 
ressourcer og faglige kompetencer, der er 
relevante inden for handel med varer og 
tjenesteydelser

e) bidrag til udviklingen af menneskelige 
ressourcer og faglige kompetencer ved at 
tilbyde passende uddannelser, der er 
relevante inden for handel med varer og 
tjenesteydelser

Or. fr

Ændringsforslag 41

Forslag til afgørelse
Artikel 68 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) styrkelse af virksomhedsrådgiveres 
kapacitet til at tilbyde OLT-virksomheder 
tjenester, der er relevante for deres 
eksportaktiviteter, såsom markedskendskab

g) styrkelse af virksomhedsrådgiveres 
kapacitet til at tilbyde OLT-virksomheder 
tjenester, der er relevante for deres 
eksportaktiviteter, såsom markedskendskab
ved hjælp af en bedre udnyttelse af nye 
teknologier

Or. fr


