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Amendement 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1bis) Overeenkomstig artikel 9 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) dient de Unie bij 
de bepaling en de uitvoering van haar 
beleid en optreden rekening te houden 
met de eisen die samenhangen met het 
bevorderen van een hoog niveau van 
werkgelegenheid, het waarborgen van een 
adequate sociale bescherming, het 
bestrijden van sociale uitsluiting en het 
bevorderen van een hoog niveau van 
onderwijs, opleiding en bescherming van 
de volksgezondheid. Het netwerk moet de 
lidstaten en de Unie helpen bij de 
ontwikkeling van maatregelen en beleid 
op het gebied van werkgelegenheid, met 
het oog op het bewerkstelligen van een zo 
hoog mogelijk niveau van sociale 
rechtvaardigheid en bescherming en de 
bestrijding van sociale uitsluiting en elke 
vorm van discriminatie.

Or. it

Amendement 18
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In artikel 9 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) wordt verwezen naar de 
bevordering van een hoog niveau van 
werkgelegenheid als een van de 
doelstellingen waarmee de Unie rekening 
moet houden bij de bepaling en uitvoering 
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van haar beleid en optreden. Het ODA-
netwerk zou zijn werkzaamheden moeten 
baseren op artikel 9 VWEU.

Or. en

Amendement 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid 
dat aansluit op relevante 
beleidsinitiatieven van de Unie.

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet de ODA’s 
meer mogelijkheden bieden om bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de in 
artikel 3 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) vastgestelde 
doelstellingen van volledige 
werkgelegenheid en sociale vooruitgang, 
waarbij de samenhang met de 
doelstellingen van de relevante 
beleidsinitiatieven van de Unie en de 
inspanningen van de lidstaten en de Unie 
om de gecoördineerde 
werkgelegenheidsstrategie te verbeteren, 
wordt bevorderd, alsook de ontwikkeling 
van innovatief, empirisch onderbouwd 
beleid.

Or. it

Amendement 20
Stefania Zambelli
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Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid 
dat aansluit op relevante 
beleidsinitiatieven van de Unie.

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid.

Or. it

Amendement 21
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid 
dat aansluit op relevante beleidsinitiatieven 
van de Unie.

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de kwaliteit van de 
dienstverlening, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten, met het doel 
hoogwaardige werkgelegenheid, 
fatsoenlijk en inclusief werk actief te 
ondersteunen, alsook sectoren met een 
hoog banenpotentieel zoals groene banen. 
Het moet bovendien de ODA’s meer 
mogelijkheden bieden om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van innovatief, empirisch 
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onderbouwd beleid dat aansluit op 
relevante beleidsinitiatieven van de Unie.

Or. en

Amendement 22
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid 
dat aansluit op relevante beleidsinitiatieven 
van de Unie.

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 
hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten, teneinde 
werkgelegenheid en op lange termijn 
duurzame banen te ondersteunen. Het 
moet bovendien de ODA’s meer 
mogelijkheden bieden om bij te dragen aan 
de ontwikkeling van innovatief, empirisch 
onderbouwd beleid dat aansluit op 
relevante beleidsinitiatieven van de Unie.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Het doel van het netwerk is de 
capaciteit, de effectiviteit en de 
doeltreffendheid van de openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
versterken door een platform te bieden om 

(2) Het doel van het netwerk is de 
openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening (ODA’s) te 
moderniseren en de capaciteit, de 
effectiviteit en de doeltreffendheid van de 
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hun prestaties op Europees niveau te 
vergelijken, goede praktijken in kaart te 
brengen en een systeem van wederzijds 
leren op te zetten. Het moet bovendien de 
ODA’s meer mogelijkheden bieden om bij 
te dragen aan de ontwikkeling van 
innovatief, empirisch onderbouwd beleid 
dat aansluit op relevante beleidsinitiatieven 
van de Unie.

ODA’s te versterken door een platform te 
bieden om hun prestaties op Europees 
niveau te vergelijken, goede praktijken in 
kaart te brengen en een systeem van 
wederzijds leren op te zetten. Het moet 
bovendien de ODA’s meer mogelijkheden 
bieden om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van innovatief, 
toekomstgericht, empirisch onderbouwd 
beleid dat aansluit op relevante 
beleidsinitiatieven van de Unie.

Or. en

Amendement 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het netwerk is van cruciaal belang 
geweest voor het aanmoedigen van verdere 
samenwerking tussen de lidstaten op de 
taakgebieden van de ODA’s en heeft 
bijgedragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s. Uit een 
evaluatie van de stand van de uitvoering 
van Besluit nr. 573/2014/EU blijkt dat het 
netwerk een positief effect heeft gehad 
alsook welke lessen zijn getrokken uit de 
verschillende activiteiten en ervaringen.

(3) Het netwerk is van cruciaal belang 
geweest voor het aanmoedigen van verdere 
samenwerking tussen de lidstaten op de 
taakgebieden van de ODA’s en heeft 
bijgedragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s. Uit een 
evaluatie van de stand van de uitvoering 
van Besluit nr. 573/2014/EU blijkt dat het 
netwerk een positief effect heeft gehad 
alsook welke lessen zijn getrokken uit de 
verschillende activiteiten en ervaringen. 
Het Europees netwerk van openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening heeft 
juridische legitimiteit verkregen en heeft 
zo zijn capaciteit vergroot en innovatieve 
empirisch onderbouwde maatregelen 
ontwikkeld om werkgelegenheidsbeleid 
ten uitvoer te leggen.

__________________ __________________
16 Werkdocument van de diensten van 
de Commissie SWD(2019) 1350

16 Werkdocument van de diensten van 
de Commissie SWD(2019) 1350

Or. pl
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Amendement 25
Stefania Zambelli

Voorstel voor een besluit
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3bis) Om het netwerk doeltreffender te 
maken is het tegelijkertijd raadzaam om 
de openbare centra voor 
arbeidsvoorziening te hervormen, door 
middel van de volledige digitalisering van 
de diensten en een adequate scholing van 
het personeel.

Or. it

Amendement 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Voorstel voor een besluit
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om te profiteren van de tot dusver 
bereikte resultaten en om de 
samenwerking tussen de ODA’s verder te 
bevorderen, moet de looptijd van het 
netwerk worden verlengd tot en met 
31 december 2027.

(4) Om te profiteren van de tot dusver 
bereikte resultaten en om ODA-initiatieven 
te versterken, consolideren en uit te 
breiden, de ODA’s te moderniseren en in 
staat te stellen doeltreffend en 
harmonieus te functioneren, moet de 
looptijd van het netwerk worden verlengd 
tot en met 31 december 2027.

Or. pl

Amendement 27
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om te profiteren van de tot dusver 
bereikte resultaten en om de samenwerking 
tussen de ODA’s verder te bevorderen, 
moet de looptijd van het netwerk worden 
verlengd tot en met 31 december 2027.

(4) Om te profiteren van de tot dusver 
bereikte resultaten en om de samenwerking 
tussen de ODA’s verder te bevorderen, 
moet het netwerk een permanente 
structuur worden.

Or. en

Motivering

Het ODA-netwerk zou een permanente structuur moeten worden, totdat de EU besluit dat het 
netwerk niet langer nodig is. Actualiseringen en aanpassingen blijven mogelijk, maar een 
permanente structuur maakt strategische planning op langere termijn mogelijk.

Amendement 28
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Het netwerk dient de 
samenwerking tussen zijn leden te 
versterken en gezamenlijke initiatieven te 
ontwikkelen die gericht zijn op het 
uitwisselen van informatie en beste 
praktijken op alle werkgebieden van de 
ODA's, op vergelijkende analyses en 
advies, alsmede op het bevorderen van 
innoverende benaderingen bij het 
verstrekken van arbeidsbemiddeling. 
Hierbij moet er in het bijzonder aandacht 
zijn voor samenwerking tussen de ODA's 
op het gebied van export van sociale 
uitkeringen. De oprichting van dit 
netwerk zal een inclusieve, empirisch 
onderbouwde en prestatiegerichte 
vergelijking van alle ODA's mogelijk 
maken, zodat beste praktijken op de 
werkgebieden van de ODA's kunnen 
worden bepaald. Die resultaten zullen 
bijdragen aan een betere opzet en 
verstrekking van 
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arbeidsbemiddelingsdiensten binnen de 
specifieke verantwoordelijkheden van de 
ODA's. De initiatieven van het netwerk 
dienen de effectiviteit van de ODA's te 
verbeteren en een efficiëntere besteding 
van overheidsgelden mogelijk te maken. 
Het netwerk dient ook met andere 
verleners van diensten voor 
arbeidsvoorziening samen te werken.

Or. nl

Amendement 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, waarvan één van de 
beginselen “actieve ondersteuning bij het 
vinden van werk” is, ondersteunen. Zij 
moet ook bijdragen tot 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties 
door duurzame en inclusieve economische 
groei, werkgelegenheid en waardig werk 
voor iedereen te bevorderen.

(5) De Commissie heeft in haar 
mededeling van 11 december 2019 over de 
Europese Green Deal de verplichting om 
de door klimaatverandering veroorzaakte 
problemen aan te pakken 
geherformuleerd en voorzien van een 
nieuwe grondslag, en gesteld dat alle 
maatregelen en beleidslijnen van de Unie 
dienen bij te dragen aan de doelstellingen 
van de Europese Green Deal. De 
voortzetting van het netwerk moet er dus 
voor zorgen dat de maatregelen en de 
beleidslijnen van de Unie inzake 
werkgelegenheid die bijdragen tot de 
verwezenlijking van de Europese Green 
Deal worden versterkt, en zo helpen de 
transitie naar een klimaatneutrale, 
circulaire economie te bespoedigen, en 
ervoor zorgen dat dit een rechtvaardige en 
inclusieve transitie is voor iedereen, 
waarbij gestreefd moet worden naar 
volledige werkgelegenheid en waardig 
werk met een passend loon, dat mensen in 
elk geval behoedt voor armoede, 
milieuduurzaamheid en gezondheid en 
veiligheid op het werk. De voortzetting van 
het netwerk moet tevens de uitvoering van 
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de Europese pijler van sociale rechten, 
waarvan één van de beginselen “actieve 
ondersteuning bij het vinden van werk” is, 
ondersteunen en bijdragen tot de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties, met 
name doelstelling 8.

Or. it

Amendement 30
Stefania Zambelli

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, waarvan één van de 
beginselen “actieve ondersteuning bij het 
vinden van werk” is, ondersteunen. Zij 
moet ook bijdragen tot 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties 
door duurzame en inclusieve economische 
groei, werkgelegenheid en waardig werk 
voor iedereen te bevorderen.

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet bijdragen tot de uitvoering van het 
nationale werkgelegenheidsbeleid, 
duurzame en inclusieve economische groei, 
werkgelegenheid en waardig werk voor 
alle burgers.

Or. it

Amendement 31
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet de uitvoering van de Europese pijler 

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet de uitvoering van de Europese pijler 



PE646.959v02-00 12/36 AM\1198085NL.docx

NL

van sociale rechten, waarvan één van de 
beginselen “actieve ondersteuning bij het 
vinden van werk” is, ondersteunen. Zij 
moet ook bijdragen tot 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties door 
duurzame en inclusieve economische groei, 
werkgelegenheid en waardig werk voor 
iedereen te bevorderen.

van sociale rechten, waarvan één van de 
beginselen “actieve ondersteuning bij het 
vinden van werk” is, ondersteunen. Zij 
moet ook bijdragen tot 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties door 
duurzame en inclusieve economische groei, 
werkgelegenheid en waardig werk voor 
iedereen te bevorderen, de mismatch op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan en het vrij 
verkeer van werknemers te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 32
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, waarvan één van de 
beginselen “actieve ondersteuning bij het 
vinden van werk” is, ondersteunen. Zij 
moet ook bijdragen tot 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties door 
duurzame en inclusieve economische groei, 
werkgelegenheid en waardig werk voor 
iedereen te bevorderen.

(5) De voortzetting van het netwerk 
moet de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, waarvan één van de 
beginselen “actieve ondersteuning bij het 
vinden van werk” is, ondersteunen. Zij 
moet ook bijdragen tot 
duurzameontwikkelingsdoelstelling 8 van 
de Agenda 2030 voor duurzame 
ontwikkeling van de Verenigde Naties door 
duurzame en inclusieve economische groei, 
werkgelegenheid en waardig werk voor 
iedereen te bevorderen, alsook een sociaal 
rechtvaardige groene transitie.

Or. en

Amendement 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Voorstel voor een besluit
Overweging 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het netwerk moet samenwerking 
en contacten met andere belanghebbenden 
op de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

(6) Het netwerk moet nog intensiever 
samenwerken met relevante 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
gender, onderwijs en opleiding, 
organisaties die werklozen of kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, 
gelijkheidsorganen, op het gebied van 
werkgelegenheid, mensenrechten en 
rechtvaardige transitie actieve niet-
gouvernementele organisaties, alsook de 
sociale partners, om synergieën te 
bevorderen en, waar nodig, te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader. Er moet 
worden gezorgd voor meer systematische 
en structurele samenwerking tussen 
ODA’s en andere dienstverleners op 
sociaal en werkgelegenheidsgebied om 
beter in te kunnen spelen op de behoeften 
van werkzoekenden.
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Or. en

Amendement 35
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, en met sociale 
partners en lokale en regionale instanties, 
om synergieën en de uitwisseling van 
goede praktijken te bevorderen en om te 
zorgen voor een consistent beleidskader, 
dat is afgestemd op de behoeften van de 
arbeidsmarkt.

Or. fr

Amendement 36
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder met particuliere en andere 
diensten voor arbeidsvoorziening, maar 
ook samenwerking met de agentschappen 
van de Unie op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid, onderwijs 
en opleiding, om te zorgen voor een 
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consistent beleidskader.

Or. en

Amendement 37
Stefania Zambelli

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met andere belanghebbenden op 
de arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, in het 
bijzonder samenwerking met de 
agentschappen van de Unie op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, 
onderwijs en opleiding, om te zorgen voor 
een consistent beleidskader.

(6) Het netwerk moet samenwerking en 
contacten met alle belanghebbenden op de 
arbeidsmarkt blijven organiseren om 
synergieën tussen hen te bevorderen, de 
afstemming tussen vraag en aanbod 
mogelijk te maken en de grootst mogelijke 
transparantie en een betere werking van 
de arbeidsmarkten te waarborgen.

Or. it

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

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De rol van de ODA’s in het 
garanderen van doeltreffendere diensten 
voor werkzoekenden en bedrijven moet op 
nationaal niveau passende ondersteuning 
krijgen met voldoende personele middelen 
en financiële ondersteuning voor de 
opleiding van personeel en de IT- en 
technische apparatuur die nodig zijn om 
te kunnen inspelen op de kansen en 
uitdagingen die de digitalisering, 
veranderende arbeidspatronen, 
waaronder opkomende 
platformeconomieën, en maatschappelijke 
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en demografische ontwikkelingen met 
zich meebrengen.

Or. en

Amendement 39
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Financiële steun van de Unie voor 
het netwerk moet beschikbaar worden 
gesteld overeenkomstig het meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027.

(7) Financiële steun van de Unie voor 
het netwerk moet beschikbaar worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 40
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een Uniebreed netwerk van 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
(ODA’s) opgericht voor de periode tot en 
met 31 december 2027.

Er wordt een Uniebreed netwerk van 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
(ODA’s) opgericht. Het Europees 
Parlement en de Raad bezien de 
oprichting van het netwerk in het licht 
van de evaluaties van de Commissie als 
bedoeld in artikel 10.

Or. en

Amendement 41
Mounir Satouri



AM\1198085NL.docx 17/36 PE646.959v02-00

NL

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen 
verwezenlijken en ondersteuning verlenen 
voor:

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheids- en sociaal beleid van 
de Unie.

Or. en

Amendement 42
Stefania Zambelli

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen 
verwezenlijken en ondersteuning verlenen 
voor:

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het nationale 
werkgelegenheidsbeleid en ondersteuning 
te verlenen voor:

Or. it
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Amendement 43
Ádám Kósa

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen 
verwezenlijken en ondersteuning verlenen 
voor:”

“Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie en 
daarbij ondersteuning te verlenen voor:”

Or. hu

Amendement 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen 
verwezenlijken en ondersteuning verlenen 

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om de uitvoering 
van het werkgelegenheidsbeleid van de 
Unie, de uitvoering van de Europese pijler 
van sociale rechten, de verwezenlijking 
van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties, de snelle, 
rechtvaardige en inclusieve transitie naar 
een klimaatneutrale, circulaire economie 
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voor: te bevorderen, en daarbij ondersteuning te 
verlenen voor:

Or. it

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen verwezenlijken 
en ondersteuning verlenen voor:

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de beginselen van de Europese 
pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen 
verwezenlijken, met name 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen 1, 
4, 5, 8, 10, 13, alsook de Europese Green 
Deal, en ondersteuning verlenen voor:

Or. en

Amendement 46
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 

Het doel van dit besluit is, via het netwerk 
de samenwerking inzake werkgelegenheid 
tussen de lidstaten op de taakgebieden van 
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de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de Europese pijler van sociale 
rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen verwezenlijken 
en ondersteuning verlenen voor:

de ODA’s te bevorderen, om bij te dragen 
aan de uitvoering van het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie. Dit 
zal ook de relevante beginselen en 
doelstellingen in de Europese pijler van 
sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties helpen verwezenlijken 
en ondersteuning verlenen voor:

Or. en

Amendement 47
Jordi Cañas

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter a

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt punt a) 
vervangen door:

a) de meest kwetsbare 
maatschappelijke groepen die een hoge 
werkloosheidsgraad kennen, in het 
bijzonder oudere werknemers en jongeren 
die geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben;

“a) alle kwetsbare maatschappelijke 
groepen die een hoge werkloosheidsgraad 
kennen, in het bijzonder oudere 
werknemers en jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en geen 
baan hebben en mensen met een handicap, 
met name vrouwen en meisjes die kampen 
met meervoudige en intersectionele 
discriminatie op grond van hun gender en 
hun handicap;”

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter a
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Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt punt a) 
vervangen door:

a) de meest kwetsbare 
maatschappelijke groepen die een hoge 
werkloosheidsgraad kennen, in het 
bijzonder oudere werknemers en jongeren 
die geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben;

“a) alle kwetsbare maatschappelijke 
groepen die een hoge werkloosheidsgraad 
kennen, in het bijzonder oudere 
werknemers en jongeren die geen 
onderwijs of opleiding volgen en geen 
baan hebben en mensen met een 
handicap;”

Or. en

Amendement 49
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
“a bis) de uitvoering van de 
Europese pijler van sociale rechten, de 
Europese Green New Deal, en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties (SDG’s van de VN);”

Or. en

Amendement 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter b
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Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt punt b) 
vervangen door:

b) fatsoenlijk en duurzaam werk; “b) fatsoenlijk en duurzaam werk, met 
volledige inachtneming van de 
economische en sociale rechten van 
personen en de volledige bescherming van 
het milieu en de gezondheid en veiligheid 
op het werk;”

Or. it

Amendement 51
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter c

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) In artikel 3, lid 1, wordt punt c) 
vervangen door:

c) de betere werking van de 
arbeidsmarkten in de EU;

“c) de betere werking en het inclusieve 
karakter van de arbeidsmarkten;”

Or. en

Amendement 52
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter d

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) In artikel 3, lid 1, wordt punt d) 
vervangen door:

d) het herkennen van “d) het herkennen van 
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vaardigheidstekorten en het verstrekken 
van informatie over hun omvang en waar 
ze zich voordoen, alsmede een betere 
aansluiting tussen de vaardigheden van 
werkzoekenden bij de behoeften van de 
werkgevers;

vaardigheidstekorten en het verstrekken 
van informatie over hun omvang en waar 
ze zich voordoen, alsmede een betere 
aansluiting tussen de vaardigheden van 
werkzoekenden en de behoeften van de 
werkgevers door middel van op de 
werkgever afgestemde 
beroepsopleidingen;”

Or. en

Amendement 53
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 3 – alinea 1 – letter f

Bestaande tekst Amendement

(2 quater) In artikel 3, lid 1, wordt 
punt f) vervangen door:

f) verhoogde vrijwillige geografische 
en beroepsmobiliteit op een eerlijke 
manier, teneinde tegemoet te komen aan 
specifieke arbeidsmarktbehoeften;

“f) verhoogde vrijwillige geografische 
en beroepsmobiliteit op individuele basis, 
teneinde tegemoet te komen aan de 
behoefte aan waardig werk;”

Or. en

Amendement 54
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In Article 4, paragraph 1 the 
following point is inserted:
"(-a) het bevorderen van de 
samenwerking en het uitwisselen van 
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beste praktijken tussen ODA's op het 
gebied van export van sociale 
uitkeringen;"

Or. nl

Amendement 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt i

Bestaande tekst Amendement

(2 ter) in artikel 4, lid 1, punt a), wordt 
punt i) vervangen door:

(i) bijdragen aan het terugdringen van 
de werkloosheid voor alle leeftijdsgroepen 
en voor kwetsbare groepen;

“(i) bijdragen aan het terugdringen van 
de werkloosheid voor alle leeftijds- en 
gendergroepen en voor alle kwetsbare 
groepen;”

Or. en

Amendement 56
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter a – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) In artikel 4, lid 1, onder a), 
wordt het volgende punt ingevoegd:
“(iii bis)

loopbaanbegeleiding en opleiding, 
met name wat betreft groene banen en een 
rechtvaardige transitie;”

Or. en
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Amendement 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, teneinde de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
de Unie van volledige werkgelegenheid en 
sociale vooruitgang te bevorderen, 
alsmede de samenhang met de 
doelstellingen van het 
werkgelegenheidsbeleid, de uitvoering van 
de Europese pijler van sociale rechten, de 
verwezenlijking van de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen en 
de realisering van een snelle, 
rechtvaardige en inclusieve transitie naar 
een klimaatneutrale, circulaire economie;

Or. it

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, zoals vastgesteld in 
het werkgelegenheidsbeleid van de Unie, 
rekening houdende met de Europese pijler 
van sociale rechten, de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de 
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Europese Green Deal en de kansen en 
uitdagingen die de digitalisering, 
veranderende arbeidspatronen, 
waaronder opkomende 
platformeconomieën, en maatschappelijke 
en demografische ontwikkelingen met 
zich meebrengen;

Or. en

Amendement 59
Anne Sander

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) “bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;”

c) “bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, met 
inachtneming van de uitdagingen van de 
technologische en demografische 
ontwikkeling en de ontwikkelingen in de 
wereld van het werk en benodigde 
vaardigheden;”

Or. fr

Amendement 60
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de modernisering en c) bijdragen aan de modernisering en 
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versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, met het oog op het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
SDG’s van de VN, evenals uitdagingen 
met betrekking tot technologische 
ontwikkelingen, de veranderende wereld 
van het werk, groene banen, 
werkloosheidspreventie en betere 
integratie van en gerichte ondersteuning 
voor werkzoekenden;

Or. en

Amendement 61
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

c) bijdragen aan de modernisering, 
stroomlijning en versterking van de 
ODA’s op de belangrijkste gebieden, 
conform het werkgelegenheidsbeleid van 
de Unie en de lidstaten, de Europese pijler 
van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen, 
alsook de uitdagingen en kansen met 
betrekking tot de digitalisering, 
globalisering en veranderende wereld van 
het werk;

Or. en

Amendement 62
Stefania Zambelli

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
werkgelegenheidsbeleid van de Unie, de 
Europese pijler van sociale rechten en de 
duurzameontwikkelingsdoelstellingen;

c) bijdragen aan de modernisering en 
versterking van de ODA’s op de 
belangrijkste gebieden, conform het 
nationale werkgelegenheidsbeleid;

Or. it

Amendement 63
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4, lid 1, wordt punt g) 
vervangen door:

g) beste praktijken bevorderen en 
uitwisselen voor het opsporen van jongeren 
die geen onderwijs of opleiding volgen en 
geen baan hebben en voor de ontwikkeling 
van initiatieven om te bewerkstelligen dat 
die jongeren de vaardigheden verwerven 
die nodig zijn om een plek op de 
arbeidsmarkt te verwerven en te behouden.

“g) beste praktijken bevorderen en 
uitwisselen voor de integratie van 
langdurig werklozen en werknemers met 
een handicap op de arbeidsmarkt alsook 
voor het opsporen en ondersteunen van 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en geen baan hebben en voor de 
ontwikkeling van initiatieven om te 
bewerkstelligen dat die jongeren de 
vaardigheden verwerven die nodig zijn om 
een plek op de arbeidsmarkt te verwerven 
en te behouden en zich op de arbeidsmarkt 
te ontwikkelen.”

Or. en

Amendement 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini
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Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 4 – lid 1 – letter g

Bestaande tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4, lid 1, wordt punt g) 
vervangen door:

g) beste praktijken bevorderen en 
uitwisselen voor het opsporen van 
jongeren die geen onderwijs of opleiding 
volgen en geen baan hebben en voor de 
ontwikkeling van initiatieven om te 
bewerkstelligen dat die jongeren de 
vaardigheden verwerven die nodig zijn om 
een plek op de arbeidsmarkt te verwerven 
en te behouden.

“g) kwetsbare groepen op de 
arbeidsmarkt opsporen, zoals de 
langdurig werklozen, werknemers met een 
handicap en jongeren die geen onderwijs 
of opleiding volgen en geen baan hebben, 
en beste praktijken bevorderen en 
uitwisselen voor hun integratie op de 
arbeidsmarkt, waaronder initiatieven om 
indien nodig vaardigheden te verwerven.”

Or. en

Amendement 65
Stefania Zambelli

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, belanghebbenden op 
het gebied van onderwijs en opleiding, 
sociale partners, organisaties die werklozen 
vertegenwoordigen en regionale en lokale 
instanties, door hen te betrekken bij 
relevante activiteiten en bijeenkomsten van 
het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.
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bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. it

Amendement 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder betrokken openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening uit derde landen 
die geen lid zijn van de EER, andere 
diensten voor arbeidsvoorziening en de 
sociale partners, en, in voorkomend geval, 
EU-agentschappen op het gebied van 
werkgelegenheid, sociaal beleid, gender en 
onderwijs en opleiding, organisaties die 
werklozen en kwetsbare groepen 
vertegenwoordigen, gelijkheidsorganen, 
op het gebied van werkgelegenheid, 
mensenrechten en rechtvaardige transitie 
actieve niet-gouvernementele organisaties, 
en regionale en lokale instanties, door hen 
te betrekken bij relevante activiteiten en 
bijeenkomsten van het netwerk en door de 
onderlinge uitwisseling van informatie en 
gegevens.

Or. en

Motivering

Er wordt veelvuldig melding gemaakt van discriminatie in de sector van de 
arbeidsbemiddelingsdiensten, en daarom zou samenwerking met gelijkheidsorganen en/of 
onafhankelijke mensenrechtenorganisaties helpen om het nodige bewustzijn te creëren bij 
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verantwoordelijken en gelijke behandeling te waarborgen.

Amendement 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening en sociale partners, en, 
in voorkomend geval, relevante diensten 
voor arbeidsvoorziening in landen buiten 
de EU/EER, EU-agentschappen op het 
gebied van werkgelegenheid, sociaal beleid 
en onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening en sociale diensten, en, 
in voorkomend geval, EU-agentschappen 
op het gebied van werkgelegenheid, sociaal 
beleid en onderwijs en opleiding, sociale 
partners, organisaties die werklozen en 
kwetsbare groepen vertegenwoordigen, 
organisaties voor beroepsopleidingen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. en

Amendement 69
Sara Skyttedal

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
met name met particuliere en andere 
diensten voor arbeidsvoorziening, en, in 
voorkomend geval, EU-agentschappen op 
het gebied van werkgelegenheid, sociaal 
beleid en onderwijs en opleiding, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
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werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. en

Amendement 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Artikel 5

Samenwerking Samenwerking

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, en, in voorkomend 
geval, EU-agentschappen op het gebied 
van werkgelegenheid, sociaal beleid en 
onderwijs en opleiding, sociale partners, 
organisaties die werklozen en kwetsbare 
groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk ontwikkelt de samenwerking 
met belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere diensten voor 
arbeidsvoorziening, EU-agentschappen op 
het gebied van werkgelegenheid, sociaal 
beleid en onderwijs en opleiding, sociale 
partners, organisaties die werklozen en 
kwetsbare groepen vertegenwoordigen, op 
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties en regionale 
en lokale instanties, door hen te betrekken 
bij relevante activiteiten en bijeenkomsten 
van het netwerk en door de onderlinge 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Or. en

Amendement 71
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
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Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 7

Financiële steun Financiële steun

De algemene middelen voor de uitvoering 
van dit besluit worden voor zover nodig 
beschikbaar gesteld overeenkomstig het 
volgende meerjarig financieel kader voor 
2021-2027, waarvan de jaarlijkse kredieten 
door het Europees Parlement en door de 
Raad worden goedgekeurd binnen de 
grenzen van het financieel kader.

De algemene middelen voor de uitvoering 
van dit besluit worden voor zover nodig 
beschikbaar gesteld, waarvan de jaarlijkse 
kredieten door het Europees Parlement en 
door de Raad worden goedgekeurd binnen 
de grenzen van het financieel kader.

Or. en

Amendement 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Artikel 7

Financiële steun Financiële steun

De algemene middelen voor de uitvoering 
van dit besluit worden voor zover nodig 
beschikbaar gesteld overeenkomstig het 
volgende meerjarig financieel kader voor 
2021-2027, waarvan de jaarlijkse kredieten 
door het Europees Parlement en door de 
Raad worden goedgekeurd binnen de 
grenzen van het financieel kader.

De nodige middelen voor de uitvoering 
van dit besluit worden beschikbaar gesteld 
overeenkomstig het volgende meerjarig 
financieel kader voor 2021-2027, waarvan 
de jaarlijkse kredieten door het Europees 
Parlement en door de Raad worden 
goedgekeurd.

Or. en

Amendement 73
Mounir Satouri
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Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 8 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend tot en met 
31 december 2027.

De in artikel 8 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend.

Or. en

Amendement 74
Mounir Satouri

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Artikel 10

Toetsing Toetsing

Uiterlijk in september 2026 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s een 
evaluatie in van de toepassing van dit 
besluit.

Zeven jaar na de inwerkingtreding van dit 
besluit en vervolgens om de zeven jaar 
dient de Commissie bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio’s een evaluatie in van 
de toepassing van dit besluit.

Or. en

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

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Besluit nr. 573/2014/EU
Artikel 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Artikel 10

Toetsing Toetsing

Uiterlijk in september 2026 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s een 
evaluatie in van de toepassing van dit 
besluit.

Uiterlijk in september 2026 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio’s een 
evaluatie in van de toepassing van dit 
besluit. In de evaluatie wordt onder meer 
beoordeeld in welke mate het netwerk 
heeft bijgedragen aan de verwezenlijking 
van de in artikel 3 genoemde 
doelstellingen en of het alle categorieën 
personen, ook personen in een 
achtergestelde positie, voordelen heeft 
gebracht.

Or. en


