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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta nya beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) är en 
stor utmaning för ULT eftersom de behöver skapa en hållbar utveckling i sina ekonomier och 
samhällen genom att öka sin konkurrenskraft och tillgodose sina behov, samtidigt som hänsyn 
tas till deras särskilda förhållanden och deras mångfald. Inom denna ram bör särskild fokus 
läggas vid yrkesutbildning och sysselsättningsfrämjande åtgärder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för utveckling att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det civila samhällets bidrag till 
utvecklingen i ULT skulle kunna stärkas 
ytterligare genom att det civila samhällets 
organisationer ges större utrymme inom 
alla samarbetsområden.

(6) Det civila samhällets bidrag till 
utvecklingen i ULT skulle kunna stärkas 
ytterligare genom att det civila samhällets 
organisationer ges större utrymme och 
ansvar inom alla samarbetsområden.

Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med hänsyn till ULT:s geografiska läge 
är det viktigt att dessa samarbetar med sina 
grannländer trots att förhållandet till 
unionsrätten kan variera för aktörerna i ett 
visst geografiskt område eftersom ett 
sådant samarbete är av intresse för båda 
parter. Det bör framför allt inrikta sig på 
områden som är av gemensamt intresse för 
parterna och som främjar unionens 
värderingar och normer.

(7) Med hänsyn till ULT:s geografiska läge 
är det viktigt att dessa samarbetar med sina 
grannländer trots att förhållandet till 
unionsrätten kan variera för aktörerna i ett 
visst geografiskt område eftersom ett 
sådant samarbete är av intresse för båda 
parter. Det bör framför allt inrikta sig på 
områden som är av gemensamt intresse för 
parterna och som främjar unionens 
värderingar och normer, i synnerhet de 
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humanitära och sociala.

Or. fr

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är viktigt att stödja ULT i deras 
ansträngningar att bli mindre beroende av 
fossila bränslen så att de blir mindre 
sårbara inför bristande tillgång på bränsle 
och prisvolatilitet, eftersom detta gör deras 
ekonomier mer motståndskraftiga och 
mindre sårbara för externa chocker.

(12) Det är viktigt att stödja ULT i deras 
ansträngningar att bli mindre beroende av 
fossila bränslen så att de blir mindre 
sårbara inför bristande tillgång på bränsle 
och prisvolatilitet, eftersom detta gör deras 
ekonomier mer motståndskraftiga och 
mindre sårbara för externa chocker, 
särskilt i fråga om sysselsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Unionen och ULT erkänner 
betydelsen av utbildning som en 
pådrivande faktor när det gäller att 
åstadkomma en hållbar utveckling i ULT.

(15) Unionen och ULT erkänner 
betydelsen av utbildning och 
yrkesutbildning som en pådrivande faktor 
när det gäller att åstadkomma en hållbar 
utveckling i ULT.

Or. fr
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Förekomsten av överförbara 
sjukdomar i ULT såsom denguefeber i 
Västindien och Stillahavsområdet och 
chikungunya i Indiska oceanen, kan få 
betydande negativa hälsomässiga och 
ekonomiska konsekvenser. Epidemier i 
ULT leder inte bara till minskad 
produktivitet för den drabbade 
befolkningen utan kan även ge kraftiga 
återverkningar för turismnäringen som ju 
är stommen i ekonomin i många ULT. Det 
faktum att stora mängder turister och 
migrerande arbetstagare reser till ULT gör 
att det finns hög risk för att det förs in 
infektionssjukdomar. På samma sätt kan 
det stora flödet av människor som reser 
tillbaka från ULT leda till att smittsamma 
sjukdomar förs in i Europa. En ”säker” 
turism är därför en viktig faktor för att 
skapa hållbarhet i de ULT-ekonomier som 
är mycket beroende av turism.

(17) Förekomsten av överförbara 
sjukdomar i ULT såsom denguefeber i 
Västindien och Stillahavsområdet och 
chikungunya i Indiska oceanen, kan få 
betydande negativa hälsomässiga och 
ekonomiska konsekvenser. Epidemier i 
ULT leder inte bara till minskad 
produktivitet för den drabbade 
befolkningen utan kan även ge kraftiga 
återverkningar för turismnäringen som ju 
är stommen i ekonomin i många ULT. Det 
faktum att stora mängder turister och 
migrerande arbetstagare reser till ULT gör 
att det finns hög risk för att det förs in 
infektionssjukdomar. En enkel och 
regelbunden tillgång till 
företagshälsovård skulle kunna minska 
epidemiernas omfattning. På samma sätt 
kan det stora flödet av människor som reser 
tillbaka från ULT leda till att smittsamma 
sjukdomar förs in i Europa. En ”säker” 
turism är därför en viktig faktor för att 
skapa hållbarhet i de ULT-ekonomier som 
är mycket beroende av turism.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Unionen är medveten om att det är 
viktigt att man utvecklar ett mer aktivt 
partnerskap med ULT vad gäller gott styre 
och kampen mot organiserad brottslighet, 
människohandel, terrorism och korruption.

(19) Unionen är medveten om att det är 
viktigt att man utvecklar ett mer aktivt 
partnerskap med ULT vad gäller gott
ekonomiskt, socialt och skattepolitiskt
styre och kampen mot organiserad 
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brottslighet, människohandel, terrorism och 
korruption.

Or. fr

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Handel och handelsrelaterat samarbete 
mellan unionen och ULT bör bidra till 
målet om en hållbar utveckling på det 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
planet.

(20) Handel och handelsrelaterat samarbete 
mellan unionen och ULT bör systematiskt
bidra till målet om en hållbar utveckling på 
det ekonomiska, sociala och miljömässiga 
planet.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) De globala förändringarna, vilka 
avspeglas i en allt större liberalisering av 
handeln, berör i stor utsträckning unionen, 
som är ULT:s viktigaste handelspartner, 
såväl som AVS-grannländerna och andra 
ekonomiska partner till ULT.

(21) De globala förändringarna, vilka 
avspeglas i en allt större liberalisering av 
handeln, berör i stor utsträckning unionen, 
som är ULT:s viktigaste handelspartner, 
såväl som AVS-grannländerna och andra 
ekonomiska partner till ULT. Detta medför 
ett gemensamt ansvar för att systematiskt 
inkludera regler om iakttagande av 
sociala miniminormer i alla partnerskap 
eller handelsavtal som förhandlas fram.

Or. fr
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För att man ska kunna uppnå målet 
integration och utveckling när det gäller 
den globala handeln med tjänster och 
etablering krävs det att man främjar 
utvecklingen av tjänstemarknaden och 
förbättrar investeringsmöjligheterna genom 
att förbättra marknadstillträdet för 
ULT-varor till unionsmarknaden för varor 
och tjänster. I detta avseende bör unionen 
erbjuda ULT minst lika gynnsam 
behandling som den mest gynnsamma 
behandling som den erbjuder någon annan 
handelspartner genom omfattande 
klausuler om mest gynnad nation, 
samtidigt som ULT ges möjlighet till mer 
flexibla handelsförbindelser genom att låta 
den behandling som ULT erbjuder unionen 
begränsas till vad andra stora 
handelsekonomier erbjuds.

(26) För att man ska kunna uppnå målet 
integration och utveckling när det gäller 
den globala handeln med tjänster och 
etablering krävs det att man främjar 
utvecklingen av tjänstemarknaden och 
förbättrar investeringsmöjligheterna genom 
att förbättra marknadstillträdet för 
ULT-varor till unionsmarknaden för varor 
och tjänster och genom att underlätta 
deras tillgång till marknaderna för 
offentlig upphandling. I detta avseende 
bör unionen erbjuda ULT minst lika 
gynnsam behandling som den mest 
gynnsamma behandling som den erbjuder 
någon annan handelspartner genom 
omfattande klausuler om mest gynnad 
nation, samtidigt som ULT ges möjlighet 
till mer flexibla handelsförbindelser genom 
att låta den behandling som ULT erbjuder 
unionen begränsas till vad andra stora 
handelsekonomier erbjuds.

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Sanitära och fytosanitära åtgärder och 
tekniska handelshinder kan ha inverkan på 
handeln och kräver samarbete. Handel och 
handelsrelaterat samarbete bör även 
omfatta konkurrenspolitik och immateriella 
rättigheter, eftersom dessa har betydelse 
för att det sker en rättvis fördelning av de 
vinster handeln genererar.

(28) Sanitära och fytosanitära åtgärder och 
tekniska handelshinder kan ha inverkan på 
handeln och sysselsättningssituationen 
och kräver samarbete. Handel och 
handelsrelaterat samarbete bör även 
omfatta sysselsättningspolitik, framför allt 
när det gäller ungdomar,
konkurrenspolitik och immateriella 
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rättigheter, eftersom dessa har betydelse 
för att det sker en rättvis fördelning av de 
vinster handeln genererar.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att göra det möjligt för ULT att 
kunna delta på bästa möjliga villkor på 
unionens inre marknad samt på regionala, 
subregionala och internationella marknader 
är det viktigt att man utvecklar kapaciteten 
i ULT på relevanta områden. Det rör sig 
bl.a. om utveckling av mänskliga resurser 
och av kompetens, utveckling av små och 
medelstora företag, diversifiering av 
ekonomiska sektorer och genomförande av 
en lämplig rättslig ram för att uppnå ett 
företagsklimat som främjar investeringar.

(29) För att göra det möjligt för ULT att 
kunna delta på bästa möjliga villkor på 
unionens inre marknad samt på regionala, 
subregionala och internationella marknader 
är det viktigt att man utvecklar kapaciteten 
i ULT på relevanta områden. Det rör sig 
bl.a. om utveckling av mänskliga resurser 
och av kompetens, genom att erbjuda 
lämplig yrkesutbildning och fortbildning,
utveckling av små och medelstora företag,
genom att underlätta tillgången till 
mikrofinansierings- och kreditinstrument,
diversifiering av ekonomiska sektorer och 
genomförande av en lämplig rättslig ram 
för att uppnå ett företagsklimat som 
främjar investeringar Om man kombinerar 
anslagen från EUF och programmen och 
instrumenten i EU:s allmänna budget, 
som ULT är berättigade till, skulle man 
kunna öka och rationalisera de planerade 
investeringarna.

Or. fr
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) sysselsättningsskapande, utbildning, 
yrkesutbildning och hälsa, 

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) förbättrad tillgång till ny 
informations- och kommunikationsteknik.

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I syfte att stärka förbindelserna sig 
mellan ska unionen och ULT sträva efter 
att göra associeringen känd bland sina 
medborgare, särskilt genom att främja 
utvecklingen av kontakter och samarbete 
mellan myndigheter, aktörer inom den 
akademiska världen och inom det civila 
samhället samt företag i ULT, å ena sidan, 
och deras motsvarigheter i unionen, å andra 
sidan.

1. I syfte att stärka förbindelserna sig 
mellan ska unionen och ULT sträva efter 
att göra associeringen känd bland sina 
medborgare, särskilt genom att främja 
utvecklingen av kontakter och samarbete 
mellan myndigheter, aktörer inom den 
akademiska världen och inom det civila 
samhället, arbetsmarknadens parter samt 
företag i ULT, å ena sidan, och deras 
motsvarigheter i unionen, å andra sidan.

Or. fr
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Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 7 – punkt 4 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Sysselsättningsskapande och 
yrkesutbildning. 

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det ska hållas ett årligt forum för dialog 
mellan ULT och EU (nedan kallat 
ULT-EU-forumet) i vilket företrädare för 
myndigheterna i ULT, för medlemsstaterna 
och för kommissionen ska delta.
Ledamöter av Europaparlamentet, 
företrädare för EIB och företrädare för de 
yttersta randområdena ska associeras till 
ULT–EU-forumet när så är lämpligt.

a) Det ska hållas ett årligt forum för dialog 
mellan ULT och EU (nedan kallat 
ULT-EU-forumet) i vilket företrädare för 
myndigheterna i ULT, för medlemsstaterna 
och för kommissionen ska delta.
Ledamöter av Europaparlamentet, 
företrädare för EIB och företrädare för de 
yttersta randområdena ska associeras till 
ULT–EU-forumet.

Or. fr

Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

29. Det samarbete på området 
informations- och 
kommunikationstekniktjänster
(IKT-tjänster) som sker inom ramen för 
associeringen har till syfte att uppmuntra 

29. Det samarbete på området 
informations- och 
kommunikationstekniktjänster
(IKT-tjänster) som sker inom ramen för 
associeringen har till syfte att uppmuntra 
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till innovationer och ekonomisk tillväxt 
och förbättringar i det dagliga livet både 
för allmänheten och företag i ULT, vilket 
även inbegriper bättre tillgänglighet för 
personer med funktionshinder. Samarbetet 
ska framför allt vara inriktat på att förbättra 
tillsynskapaciteten i ULT och kan omfatta 
stöd till utbyggnaden av IKT-nät och 
IKT-tjänster genom följande åtgärder:

till innovationer, ekonomisk tillväxt, 
samarbete, yttrandefrihet, skapande av 
nya arbetstillfällen och förbättringar i det 
dagliga livet både för allmänheten och 
företag i ULT, vilket även inbegriper bättre 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Samarbetet ska framför 
allt vara inriktat på att förbättra 
tillsynskapaciteten i ULT och kan omfatta 
stöd till utbyggnaden av IKT-nät och 
IKT-tjänster genom följande åtgärder:

(a) Skapande av en förutsägbar rättslig 
miljö som håller jämna steg med den 
tekniska utvecklingen, främjar tillväxt, 
innovation, konkurrens och 
konsumentskydd.

a) Skapande av en förutsägbar rättslig 
miljö som håller jämna steg med den 
tekniska utvecklingen, främjar tillväxt, 
innovation, konkurrens och 
konsumentskydd.

(b) Dialog om de olika politiska aspekterna 
i samband med främjandet och 
övervakningen av informationssamhället.

b) Dialog om de olika politiska aspekterna 
i samband med främjandet och 
övervakningen av informationssamhället.

(c) Utbyte av information om standarder 
och driftskompatibilitet.

c) Utbyte av information om standarder 
och driftskompatibilitet.

(d) Främjande av samarbete inom 
områdena IKT-forskning och IKT-baserad 
forskningsinfrastruktur.

d) Främjande av samarbete inom områdena 
IKT-forskning och IKT-baserad 
forskningsinfrastruktur.

(e) Utveckling av tjänster och program 
inom områden av stor samhällelig 
betydelse.

e) Utveckling av tjänster och program 
inom områden av stor samhällelig 
betydelse, såsom utbildning och 
yrkesutbildning.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 29 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utveckling av tjänster och program 
inom områden av stor samhällelig 
betydelse.

(e) Utveckling av tjänster och program 
inom områden av stor samhällelig 
betydelse, såsom utbildning och 
yrkesutbildning.

Or. fr
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Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. Det samarbete på området forskning 
och innovation som sker inom ramen för 
associeringen kan omfatta vetenskap, 
teknik, inklusive informations- och 
kommunikationsteknik, med syftet att bidra 
till en hållbar utveckling i ULT och att 
främja kompetensen och den industriella 
konkurrenskraften i ULT. Samarbetet kan 
omfatta följande:

30. Det samarbete på området forskning 
och innovation som sker inom ramen för 
associeringen kan omfatta vetenskap,
utbildning, teknik, inklusive informations-
och kommunikationsteknik, med syftet att 
bidra till en hållbar utveckling i ULT och 
att främja kompetensen och den 
industriella konkurrenskraften i ULT.
Samarbetet kan omfatta följande:

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 30 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Ökad tillgång till ny teknik för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 30 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Utformning av politik och 
institutionsuppbyggnad inom ULT och 
genomförande av samordnade åtgärder på 
lokal, nationell eller regional nivå, i syfte 
att främja vetenskap, teknik och 

(b) Utformning av politik och 
institutionsuppbyggnad inom ULT och 
genomförande av samordnade åtgärder på 
lokal, nationell eller regional nivå, i syfte 
att främja vetenskap, utbildning, teknik 
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innovationer och deras tillämpningar. och innovationer och deras tillämpningar.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 30 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Deltagande av enskilda forskare, 
forskningsinstitut och rättsliga enheter från 
ULT inom ramen för det samarbete som 
rör forsknings- och innovationsprogram i 
unionen.

(d) Deltagande av enskilda forskare, 
forskningsinstitut, små och medelstora 
företag och rättsliga enheter från ULT 
inom ramen för det samarbete som rör 
forsknings- och innovationsprogram och 
programmet för företagens 
konkurrenskraft i unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 30 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Utbildning och internationell rörlighet 
för forskare från ULT och forskarutbyten.

(e) Utbildning och internationell rörlighet 
för forskare och studerande från ULT och
forskar- och studentutbyten.

Or. fr

Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Associeringen har till syfte att stärka 2. Associeringen har till syfte att stärka 
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banden mellan ungdomar i ULT och i 
unionen, bl.a. genom att främja rörligheten
i utbildningssyfte för ungdomar från ULT 
och den ömsesidiga förståelsen mellan 
ungdomar.

banden mellan ungdomar i ULT och i 
unionen, bl.a. genom att främja rörligheten
inom grundutbildning, yrkesutbildning 
eller fortbildning för ungdomar från ULT 
och den ömsesidiga förståelsen mellan 
ungdomar.

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 32 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stöd till ULT för att utforma och 
genomföra utbildningspolitik.

(b) Stöd till ULT för att utforma och 
genomföra utbildnings- och 
yrkesutbildningspolitik.

Or. fr

Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Unionen ska säkerställa att fysiska 
personer från ULT, enligt definitionen i 
artikel 49, kan delta i unionens
utbildningsinitiativ på samma villkor som 
medlemsstaternas medborgare.

2. Unionen ska säkerställa att fysiska 
personer från ULT, enligt definitionen i
artikel 49, kan delta i unionens
utbildnings- och yrkesutbildningsinitiativ
på samma villkor som medlemsstaternas 
medborgare.

Or. fr
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Ändringsförslag 27

Förslag till beslut
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Unionen ska säkerställa att
utbildningsorgan och institut i ULT kan 
delta i unionens utbildningsrelaterade 
samarbetsinitiativ på samma grunder som
utbildningsorgan och institut i 
medlemsstaterna.

3. Unionen ska säkerställa att organ och 
institut för utbildning och yrkesutbildning
i ULT kan delta i unionens 
utbildningsrelaterade samarbetsinitiativ på 
samma grunder som organ och institut för 
utbildning och yrkesutbildning i 
medlemsstaterna.

Or. fr

Ändringsförslag 28

Förslag till beslut
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Dialogen ska främst bestå av ett utbyte 
av information och bästa praxis rörande 
politik och lagstiftning på området 
sysselsättning och socialpolitik som är av 
ömsesidigt intresse för unionen och ULT.
I detta sammanhang ska hänsyn tas till 
områden såsom kompetensutveckling, 
socialt skydd, social dialog, lika 
möjligheter, icke-diskriminering och 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder, hälsa och säkerhet i 
arbetet och andra arbetsnormer.

2. Dialogen ska främst bestå av ett utbyte 
av information och bästa praxis rörande 
politik och lagstiftning på området 
sysselsättning och socialpolitik som är av 
ömsesidigt intresse för unionen och ULT.
Skapandet av sysselsättning inom framför 
allt små och medelstora företag bör 
främjas med hjälp av ambitiösa sociala 
normer. Dialogen bör gynna alla 
innovativa åtgärder som gör det möjligt 
att skapa sysselsättning på områden där 
ULT har en fördel såsom biologisk 
mångfald, gruvtillgångar, ny teknik och 
områden knutna till förbättrad 
tillgänglighet. I detta sammanhang ska 
hänsyn tas till områden såsom
arbetskraftsbehov, kompetensutveckling, 
socialt skydd, social dialog, lika 
möjligheter, icke-diskriminering och 
tillgänglighet för personer med 
funktionshinder, hälsa och säkerhet i 
arbetet och andra arbetsnormer.
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Ändringsförslag 29

Förslag till beslut
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33a. Social dialog och utveckling av social 
demokrati
Inom ramen för associering skulle 
främjandet av social dialog och 
utvecklingen av social demokrati kunna 
stödjas av framför allt följande åtgärder: 
– Åtgärder för att säkerställa utbildning 
av arbetsmarknadens parter.
– Åtgärder för kommunikation och 
inrättande av platser som är avsedda för 
främjande och utveckling av social dialog 
och social demokrati.
– Åtgärder för utbyte av bästa praxis på 
regional och lokal nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 30

Förslag till beslut
Artikel 34 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Åtgärder för att stärka beredskapen och 
insatsförmågan när det gäller 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan, 
som till exempel smittsamma sjukdomar, 
vilka bör bygga på befintliga strukturer och 
inriktas på ovanliga händelser.

(a) Åtgärder för att stärka beredskapen och 
insatsförmågan när det gäller 
gränsöverskridande hot mot folkhälsan, 
som till exempel smittsamma sjukdomar, 
vilka bör bygga på befintliga strukturer och
yrkesmedicinen och inriktas på ovanliga 
händelser.

Or. fr



PA\920858SV.doc 17/21 PE500.392v03-00

SV

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut
Artikel 34 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Kapacitetsuppbyggnad genom en 
förstärkning av folkhälsonätverken på 
regional nivå och genom främjande av 
informationsutbyte mellan experter och av 
lämplig yrkesutbildning.

(b) Kapacitetsuppbyggnad genom en 
förstärkning av folkhälsonätverken på 
regional nivå och genom främjande av 
informationsutbyte mellan experter och av 
lämplig yrkesutbildning samt inrättandet 
av telemedicin.

Or. fr

Ändringsförslag 32

Förslag till beslut
Artikel 34a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsmiljö
Det samarbete inom arbetsmiljöområdet 
som sker inom ramen för associeringen 
har till syfte att stärka ULT:s kapacitet 
vad gäller förebyggande av sjukdomar 
och arbetsrelaterade olyckor genom bland 
annat följande åtgärder:
– Framtagande av studier och expertis i 
arbetsmiljöfrågor om för området 
specifika risker.
– Hjälp i arbetet med att modernisera 
arbetsmiljöbestämmelser.
– Stöd till förebyggande av 
arbetsrelaterade risker.

Or. fr
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Ändringsförslag 33

Förslag till beslut
Artikel 54 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Eftersom de handelsavtal som är 
under förhandling med tredjeländer 
riskerar att äventyra ULT:s typiska 
traditionella sektorer ska kommissionen 
genomföra förhandsanalyser av 
eventuella konsekvenser, i enlighet med 
ILO:s och FN:s kriterier. När de är 
färdiga ska kommissionen överlämna 
dessa förhandsanalyser till 
Europaparlamentet, rådet och statliga och 
lokala myndigheter i ULT innan de 
berörda handelsavtalen ingås.

Or. fr

Ändringsförslag 34

Förslag till beslut
Artikel 57 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Underlättande av undanröjandet av 
handels- och investeringshinder för varor 
och tjänster som spelar en viktig roll när 
det gäller att begränsa 
klimatförändringarna, t.ex. hållbara 
förnybara energikällor och energieffektiva 
varor och tjänster, bland annat genom 
antagande av ramverk som främjar 
användningen av bästa tillgängliga teknik 
och genom användandet av standarder som 
ligger i nivå med de miljömässiga och
ekonomiska behoven och minimerar de 
tekniska handelshindren.

(b) Underlättande av undanröjandet av 
handels- och investeringshinder för varor 
och tjänster som spelar en viktig roll när 
det gäller att begränsa 
klimatförändringarna, t.ex. hållbara 
förnybara energikällor och energieffektiva 
varor och tjänster, bland annat genom 
antagande av ramverk som främjar 
användningen av bästa tillgängliga teknik 
och genom användandet av standarder som 
ligger i nivå med de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga behoven och minimerar 
de tekniska handelshindren.

Or. fr
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Ändringsförslag 35

Förslag till beslut
Artikel 57 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Främjande av handel med varor som 
bidrar till att förbättra de sociala 
förhållandena och till miljövänliga 
metoder, särskilt varor som omfattas av 
frivilliga system för hållbar utveckling 
såsom ordningar för rättvis och etisk 
handel, miljömärkning, och 
certifieringssystem för naturresursbaserade 
produkter.

(c) Främjande av handel med varor som 
bidrar till att förbättra de sociala 
förhållandena och till miljövänliga 
metoder, särskilt varor som omfattas av 
frivilliga system för hållbar utveckling 
såsom ordningar för rättvis och etisk 
handel, miljömärkning och social 
märkning, och certifieringssystem för 
naturresursbaserade produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 36

Förslag till beslut
Artikel 62

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 62 Artikel 62

Konsumentpolitik, konsumentskydd och 
handel

Konsumentpolitik, konsumentskydd och 
handel

Det samarbete på området 
konsumentpolitik, konsumentskydd och 
handel som sker inom ramen för 
associeringen kan omfatta utarbetande av 
lagar och andra bestämmelser i fråga om 
konsumentpolitik och konsumentskydd, i 
syfte att undvika onödiga handelshinder.

Det samarbete på området 
konsumentpolitik, konsumentskydd och 
handel som sker inom ramen för 
associeringen kan inkludera möjligheter 
till tillfälligt erkännande av regler och 
förfaranden som gäller i ULT och omfatta 
utarbetande av lagar och andra 
bestämmelser i fråga om konsumentpolitik 
och konsumentskydd, i syfte att undvika 
onödiga handelshinder.

Or. fr
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Ändringsförslag 37

Förslag till beslut
Artikel 68 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Förstärkning av ULT:s kapacitet när det 
gäller att utforma och genomföra de 
strategier som krävs för utveckling av 
handeln med varor och tjänster.

(a) Förstärkning av ULT:s kapacitet när det 
gäller att utforma och genomföra de 
strategier som krävs för utveckling av 
handeln med varor och tjänster, framför 
allt med hjälp av ny informations- och 
kommunikationsteknik.

Or. fr

Ändringsförslag 38

Förslag till beslut
Artikel 68 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Främjande av ULT:s insatser för att 
inrätta en lämplig rättslig och institutionell 
ram och nödvändiga administrativa 
förfaranden.

(b) Främjande av ULT:s insatser för att 
inrätta en lämplig rättslig och institutionell 
ram och nödvändiga administrativa 
förfaranden, i synnerhet för att få till stånd 
en förbättring av de sociala normerna och 
skapa ett socialt klimat som är gynnsamt 
för tillväxten.

Or. fr

Ändringsförslag 39

Förslag till beslut
Artikel 68 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Underlättande av marknads- och 
produktutvecklingen, bl.a. förbättring av 
produktkvaliteten.

(d) Underlättande av utvecklingen och 
diversifieringen av marknaden och 
produkterna, bl.a. förbättring av 
produktkvaliteten.
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Ändringsförslag 40

Förslag till beslut
Artikel 68 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Insatser för att utveckla de mänskliga 
resurser och de yrkeskunskaper som är 
relevanta för handeln med varor och 
tjänster.

(e) Insatser för att utveckla de mänskliga 
resurser och de yrkeskunskaper genom ett 
utbud av lämpliga utbildningar som är 
relevanta för handeln med varor och 
tjänster.

Or. fr

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut
Artikel 68 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) Förbättring av kapaciteten hos de olika 
aktörer som förser företagen i ULT med 
tjänster som är relevanta för deras 
exportverksamhet, t.ex. 
marknadsinformation.

(g) Förbättring av kapaciteten hos de olika 
aktörer som förser företagen i ULT med 
tjänster som är relevanta för deras 
exportverksamhet, t.ex. 
marknadsinformation genom bättre 
användning av ny teknik.

Or. fr


