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Tegnforklaring

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne.
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner.
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning (eksempel: "ABCD"). Ved 
udskiftninger markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den 
udskiftede tekst slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om øget samarbejde mellem 
offentlige arbejdsformidlinger
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0430),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 149 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0177/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) EPSCO-ministrene anerkendte på det 
uformelle møde, at øget og mere fokuseret
samarbejde mellem de offentlige 
arbejdsformidlinger ville føre til forbedret 
udveksling af bedste praksis, og 
efterspurgte et detaljeret forslag til et 
bench-learning-initiativ.

(5) Et øget og mere fokuseret samarbejde 
mellem de offentlige arbejdsformidlinger 
ville føre til forbedret udveksling af bedste 
praksis, og der bør anmodes om et 
detaljeret forslag til et bench-learning-
initiativ.
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Or. fr

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Processen for offentlige politikker 
indebærer en udformningsfase og en 
gennemførelsesfase. Inden for denne 
ramme bør Europa-Parlamentet og Rådet 
som endelige medlovgivere have en vision 
om begge aspekter. EMCO beskæftiger 
sig med udformningsfasen, hvorimod 
netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger bør være tilknyttet 
fasen med gennemførelsen af de 
offentlige beskæftigelsespolitikker. Den 
gensidige udveksling mellem EMCO og 
netværket af offentlige 
arbejdsformidlinger er væsentlig i denne 
sammenhæng. EMCO bør have mulighed 
for at kommentere bidragene fra 
netværket, men udvalget bør ikke have 
beføjelse til at ændre dem. Ligeledes bør 
der heller ikke være nogen mekanisme for 
EMCO's godkendelse af rapporter eller 
årlige arbejdsprogrammer. De to organers 
sekretariater bør dog arbejde tæt sammen.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) På grund af de forskelligartede 
modeller, opgaver og former for levering af 
tjenester i de offentlige arbejdsformidlinger 
er det op til den enkelte medlemsstat at 
udpege et medlem til bestyrelsen for 
netværket af offentlige arbejdsformidlinger 
fra topledelsen i sine offentlige 
arbejdsformidlinger. Hvis det er relevant, 
bør bestyrelsesmedlemmet repræsentere de 
øvrige offentlige arbejdsformidlinger i 

(10) På grund af de forskelligartede 
modeller, opgaver og former for levering af 
tjenester i de offentlige arbejdsformidlinger 
er det op til den enkelte medlemsstat at 
udpege et medlem og en eller flere 
suppleanter til bestyrelsen for netværket af 
offentlige arbejdsformidlinger fra 
topledelsen i sine offentlige 
arbejdsformidlinger. Hvis det er relevant, 
bør bestyrelsesmedlemmet og/eller 
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medlemsstaten. De udpegede medlemmer 
bør have beføjelser til at træffe afgørelser 
på vegne af de organisationer, som sender 
dem. For at sikre inddragelse af alle 
offentlige arbejdsformidlinger i 
netværksarbejdet bør aktiviteterne være 
åbne for deltagelse på alle niveauer.

suppleanterne repræsentere de øvrige 
offentlige arbejdsformidlinger i 
medlemsstaten. De udpegede medlemmer 
bør have beføjelser til at træffe afgørelser 
på vegne af de organisationer, som sender 
dem. For at sikre inddragelse af alle 
offentlige arbejdsformidlinger i 
netværksarbejdet bør aktiviteterne være 
åbne for deltagelse på alle niveauer.

Or. fr

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Europa-Parlamentet vedtog den 16. 
januar 2013 en beslutning om en 
ungdomsgaranti, som der bør tages højde 
for ved udarbejdelsen af enhver ny 
lovtekst med indvirkning på 
arbejdsmarkedet.

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oprettelse Genstand

Or. fr
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1a
Definitioner

I dette direktiv gælder følgende definition: 
"bench-learning": etablering af en 
systematisk og integreret forbindelse 
mellem benchmarking og gensidig læring, 
dvs. identifikation af gode resultater i de 
vigtigste erhvervssektorer gennem en 
sammenligning på grundlag af 
indikatorer, identifikation af god praksis 
og udveksling af erfaringer og bedste 
praksis gennem læringsprocessen

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der oprettes et EU-dækkende netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger (PES) – i det 
følgende benævnt "netværket" – for 
perioden fra den 1. januar 2014 til den 31. 
december 2020. Netværket iværksætter 
initiativer som defineret i artikel 3.

Der oprettes et EU-dækkende netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger (PES) – i det 
følgende benævnt "netværket" – for 
perioden fra dagen efter offentliggørelsen
af nærværende afgørelse i Den 
Europæiske Unions Tidende til den 31. 
december 2020. Netværket iværksætter 
initiativer som defineret i artikel 3.

Or. fr
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Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – afsnit 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) arbejdsmarkedets parter

Or. fr

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Artikel 1 – afsnit 2 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) de nationale myndigheder for 
arbejdstilsyn.

Or. fr

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 
ved at sikre, at alle unge borgere i 
Unionen og personer med lovligt ophold 
på højst 25 år samt nyuddannede på 
under 30 år tilbydes et arbejde, 
videreuddannelse eller læring af høj 
kvalitet inden for fire måneder, efter at de 
har mistet deres job eller har afsluttet en 
formel uddannelse 

Or. fr

Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) fremme af bæredygtig beskæftigelse

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forbindelsen mellem kompetencerne 
og arbejdstagernes og arbejdsgivernes 
behov



PE519.577v01-00 12/18 PR\1003848DA.doc

DA

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) øget geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet

d) øget geografisk og 
beskæftigelsesmæssig mobilitet uden 
illoyal konkurrence mellem arbejdsgivere 
i overensstemmelse med EU-lovgivningen 
på området

Or. fr

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten).

Or. fr
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) evaluere indvirkningen af 
gennemførelsen af lovgivningen på 
arbejdstagernes mobilitet i Unionen på 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder. 

Or. fr

Ændringsforslag 19

Forslag til afgørelse
Artikel 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 20

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Netværket ledes af en bestyrelse, til 
hvilken den enkelte medlemsstat udpeger 
et medlem og en suppleant fra topledelsen 
i sine offentlige arbejdsformidlinger. 
Kommissionen udpeger et medlem og en 
suppleant til bestyrelsen. Suppleanter skal 
træde i stedet for medlemmer, når der er 
behov herfor.

Netværket ledes af en bestyrelse, til 
hvilken den enkelte medlemsstat udpeger 
et medlem og en eller flere suppleanter fra 
topledelsen i sine offentlige 
arbejdsformidlinger i overensstemmelse 
med graden af centralisering af 
kompetencerne for 
beskæftigelsespolitikkerne i den 
pågældende medlemsstat. Kommissionen 
udpeger et medlem og en suppleant til 
bestyrelsen. Suppleanter skal træde i stedet 
for medlemmer, når der er behov herfor.

Or. fr

Ændringsforslag 21

Forslag til afgørelse
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen vedtager selv enstemmigt sin 
forretningsorden, der bl.a. skal indeholde 
bestyrelsens beslutningsprocedurer og 
bestemmelser om udpegelse af og 
mandatperiode for netværkets formand og 

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

næstformænd. Bestyrelsen vedtager ved 
flertalsafgørelse det årlige arbejdsprogram, 
herunder nedsættelse af arbejdsgrupper og 
netværkmødernes sprogordning, og den 
årlige netværksrapport, der bør 
offentliggøres og sendes til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. fr

Ændringsforslag 22

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De samlede midler til gennemførelsen af 
denne afgørelse fastlægges som led i 
programmet for social udvikling og 
innovation, hvis årlige bevillinger 
godkendes af budgetmyndigheden inden 
for den finansielle ramme.

De samlede midler til gennemførelsen af 
denne afgørelse fastlægges som led i 
programmet for beskæftigelse og 
innovation, hvis årlige bevillinger 
godkendes af budgetmyndigheden inden 
for den finansielle ramme.
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten).

Or. fr

Ændringsforslag 23

Forslag til afgørelse
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vedtagelse af en generel ramme Vedtagelse af en teknisk ramme
(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten).
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Or. fr

Ændringsforslag 24

Forslag til afgørelse
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 25

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 7 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på 2 måneder
fra meddelelsen af den pågældende retsakt
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 7 træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på 3 måneder
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
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indsigelse. Fristen forlænges med 2 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

indsigelse. Fristen forlænges med 3 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. fr

Ændringsforslag 26

Forslag til afgørelse
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr
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BEGRUNDELSE

Forslag til begrundelse

I forbindelse med den økonomiske krise og den medfølgende arbejdsløshed, men også på 
grund af forvandlingen af de nationale arbejdsmarkeder som følge af de teknologiske 
udviklinger eller de skiftende behov for arbejdskraft eller ændringer i karriereforløb (mobilitet 
mellem sektorer eller geografisk mobilitet, afbrydelse og genoptagelse af karrierer), har de 
offentlige arbejdsformidlingers opgaver og funktionsmåder ændret sig.

Medlemsstaternes tilsagn om en bedre koordinering af deres økonomiske politikker og 
beskæftigelsespolitikker inden for Unionen bør følges op af en mobilisering af alle tænkelige 
redskaber, for at Unionen kan ledsage denne forvandling.

Inden for rammerne af det europæiske semester sammenligner medlemsstaterne for eksempel 
deres retningslinjer hvad angår offentlige beskæftigelsespolitikker, særlig ud fra et 
budgetmæssigt synspunkt, for at finde frem til, hvilke der passer til hvilken medlemsstat i 
forhold til den pågældende medlemsstats og de andres økonomiske situation, for at opfylde 
målet i Europa 2020-strategien (en beskæftigelsesgrad på 75 % for befolkningen mellem 20 
og 64 år).

Ud over det strategiske valg af en offentlig politik frem for en anden er en korrekt 
gennemførelse heraf et væsentligt element for dens effektivitet, og det er i denne fase, de 
offentlige arbejdsformidlinger kommer ind i billedet.

Ordføreren glæder sig derfor over Kommissionens initiativ til formelt at anerkende et allerede 
eksisterende netværk af repræsentanter for disse nationale offentlige arbejdsformidlinger, for 
at de på grundlag af præcise oplysninger kan sammenligne effektiviteten af de 
foranstaltninger på arbejdsmarkedet, som de har til opgave at gennemføre i medlemsstaterne.

Som følge af denne sammenligning kan fordelene og svaghederne ved foranstaltningerne 
bedømmes objektivt og integreres af de forskellige medlemsstater med henblik på deres 
fortsatte opgaver.

Ordføreren mener, at dette samarbejde kan forbedres på forskellige måder:
 ved blandt målene at tilføje særlig opmærksomhed på bekæmpelsen af 

ungdomsarbejdsløshed, fremme af bæredygtig beskæftigelse eller bekæmpelse af 
social dumping.

 ved at inddrage arbejdsmarkedets parter og de nationale arbejdskraftmyndigheder
 ved at respektere kompetencefordelingen i de forskellige medlemsstater

Ud over disse grundlæggende faktorer mener ordføreren ud fra et mere teknisk synspunkt 
ikke, at forslaget kan vedtages på et tidspunkt, der muliggør en reel gennemførelse af 
instrumentet den 1. januar 2014, men forpligter sig til at få det vedtaget hurtigst muligt.

Ordføreren ændrer desuden alle elementer i teksten, så den bringes i overensstemmelse med 
andre retslige og budgetmæssige forhandlinger (PSCI/EASI).


