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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
verbeterde samenwerking tussen openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ODA's)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0430),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 149 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0177/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De informele bijeenkomst van 
EPSCO-ministers erkende dat meer en 
gerichtere samenwerking tussen ODA's 
zou leiden tot een verbeterde uitwisseling 
van beste praktijken en vroeg om een 
gedetailleerd voorstel voor een initiatief op 
het gebied van "benchlearning".

(5) Meer en gerichtere samenwerking 
tussen ODA's zou leiden tot een verbeterde 
uitwisseling van beste praktijken en er 
moet worden aangedrongen op een 
gedetailleerd voorstel voor een initiatief op 
het gebied van "benchlearning".

Or. fr
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Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het ODA-netwerk dat krachtens dit 
besluit wordt opgericht, moet nauw 
samenwerken met EMCO op basis van 
artikel 150 VWEU en aan de 
werkzaamheden van het Comité bijdragen 
als verstrekker van feitelijk bewijs en 
verslagen over de tenuitvoerlegging van 
beleid. Bijdragen van het ODA-netwerk 
aan de Raad worden aangeboden via 
EMCO. In het bijzonder de gecombineerde 
kennis van het ODA-netwerk over 
leveringsaspecten van het 
werkgelegenheidsbeleid en de 
vergelijkende analyse van ODA's kan 
beleidsmakers op zowel nationaal als Unie-
niveau van nut zijn bij de beoordeling en
het ontwerp van werkgelegenheidsbeleid.

(6) Het ODA-netwerk dat krachtens dit 
besluit wordt opgericht, moet op basis van 
artikel 150 VWEU nauw samenwerken 
met het EMCO, en vooral met de 
respectieve secretariaten daarvan, en aan 
de werkzaamheden van het Comité 
bijdragen als verstrekker van feitelijk 
bewijs en verslagen over de 
tenuitvoerlegging van beleid. Het Comité 
voor de werkgelegenheid doet deze
bijdragen als zodanig toekomen aan het 
Europees Parlement en de Raad, 
eventueel vergezeld van opmerkingen.  In 
het bijzonder de gecombineerde kennis van 
het ODA-netwerk over leveringsaspecten 
van het werkgelegenheidsbeleid en de 
vergelijkende analyse van ODA's kan 
beleidsmakers op zowel nationaal als Unie-
niveau van nut zijn bij de beoordeling en 
het ontwerp van werkgelegenheidsbeleid.
Het Comité voor de werkgelegenheid 
houdt ook het ODA-netwerk op de hoogte 
van zijn activiteiten.

Or. fr

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) De beleidsvorming op 
overheidsniveau valt uiteen in een 
ontwerp- en een uitvoeringsfase. In dit 
verband moeten het Europees Parlement 
en de Raad, als uiteindelijke 
medewetgevers, een visie ontwikkelen 
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voor de beide perspectieven. Terwijl het 
Comité voor de werkgelegenheid zich 
bezighoudt met de ontwerpfase, moet het 
ODA-netwerk zich voornamelijk 
toeleggen op de uitvoeringsfase van het 
werkgelegenheidsbeleid van de overheid. 
De onderlinge uitwisseling van informatie 
tussen het Comité voor de 
werkgelegenheid en het ODA-netwerk is 
in dit verband van vitaal belang. Het 
Comité voor de werkgelegenheid zou 
weliswaar commentaar moeten kunnen 
leveren op de bijdragen van het netwerk, 
maar het mag daarin geen wijzigingen 
aanbrengen. Ook mag het niet zo zijn dat 
het Comité voor de werkgelegenheid de 
jaarverslagen of jaarlijkse 
werkprogramma's stelselmatig moet 
goedkeuren. De secretariaten van de beide 
organen zouden echter wel nauw moeten 
samenwerken.

Or. fr

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Als gevolg van de verscheidenheid 
aan ODA-modellen, -taken en vormen van 
dienstverlening, is het aan elke lidstaat om 
uit het hogere kader ("senior 
management") van zijn openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening één lid te 
benoemen voor het bestuur van het ODA-
netwerk. Indien van toepassing, moet het 
lid in het bestuur de andere openbare 
diensten voor arbeidsvoorziening uit de 
lidstaat vertegenwoordigen. De benoemde 
leden moeten het vermogen hebben om 
beslissingen te nemen namens de 
organisaties door wie ze zijn afgevaardigd.
Om de betrokkenheid van alle ODA's bij 
de werkzaamheden van het netwerk te 
waarborgen, moeten de activiteiten 

(10) Als gevolg van de verscheidenheid 
aan ODA-modellen, -taken en vormen van 
dienstverlening, is het aan elke lidstaat om 
uit het hogere kader ("senior 
management") van zijn openbare diensten 
voor arbeidsvoorziening een gewoon lid en 
één of meer plaatsvervangers te benoemen 
voor het bestuur van het ODA-netwerk.
Indien van toepassing, moeten het lid en/of 
diens plaatsvervangers in het bestuur de 
andere openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening uit de lidstaat 
vertegenwoordigen. De benoemde leden 
moeten het vermogen hebben om 
beslissingen te nemen namens de 
organisaties door wie ze zijn afgevaardigd.
Om de betrokkenheid van alle ODA's bij 
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openstaan voor alle deelnameniveaus. de werkzaamheden van het netwerk te 
waarborgen, moeten de activiteiten 
openstaan voor alle deelnameniveaus.

Or. fr

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Op 16 januari 2013 heeft het 
Europees Parlement een resolutie 
aangenomen over de instelling van een 
jongerengarantie, waarmee bij het 
opstellen van nieuwe wetgevingsteksten 
die van invloed zijn op de arbeidsmarkt 
rekening moet worden gehouden.

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Oprichting Onderwerp

Or. fr

Amendement 7

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 1 bis
Definities
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In het kader van deze richtlijn is de 
volgende definitie van toepassing: onder 
"benchlearning" wordt verstaan het 
leggen van een geïntegreerd en 
stelselmatig verband tussen wederzijds 
leren en vergelijken, d.w.z.  het leren 
onderkennen van goede resultaten in de 
belangrijkste activiteitensectoren middels 
vergelijkingen op basis van indicatoren, 
de identificatie van optimale praktijken en 
het uitwisselen van ervaringen en 
optimale praktijken via het leerproces;

Or. fr

Amendement 8

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt een EU-breed netwerk van 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(ODA's), hierna te noemen "het netwerk", 
opgericht voor de periode van 1 januari 
2014 tot 31 december 2020. Het netwerk 
voert de in artikel 3 gedefinieerde 
initiatieven uit.

Er wordt een EU-breed netwerk van 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(ODA’s), hierna te noemen "het netwerk", 
opgericht voor de periode van  de 1ste dag 
na de bekendmaking van dit besluit in het 
Publicatieblad van de Europese Unie tot 
31 december 2020. Het netwerk voert de in 
artikel 3 gedefinieerde initiatieven uit.

Or. fr

Amendement 9

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de sociale partners;

Or. fr
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Amendement 10

Voorstel voor een besluit
Artikel 1 – alinea 2 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de nationale diensten voor 
arbeidsinspectie. 

Or. fr

Amendement 11

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
hoofddoelen daarvan, in het bijzonder de 
doelen betreffende werkgelegenheid;

a) de tenuitvoerlegging van het beleid van
de Unie, met inbegrip van de Europa 
2020-strategie voor banen en slimme, 
duurzame en inclusieve groei en de 
hoofddoelen daarvan, in het bijzonder de 
doelen betreffende werkgelegenheid;

Or. fr

Amendement 12

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid door ervoor te zorgen 
dat alle jonge EU-burgers en legaal in de 
EU verblijvende personen die jonger zijn 
dan 25 jaar en alle pas afgestudeerden 
onder de 30 jaar binnen de vier maanden 
nadat zij werkloos zijn geworden of van 
school komen, een fatsoenlijke baan, 
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voortgezette opleiding of leercontract 
aangeboden krijgen;

Or. fr

Amendement 13

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) de bevordering van duurzame 
werkgelegenheid; 

Or. fr

Amendement 14

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de afstemming van vaardigheden op 
de behoeften van werknemers en 
werkgevers;

Or. fr

Amendement 15

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verhoogde geografische en 
beroepsmobiliteit;

d) verhoogde geografische en 
beroepsmobiliteit, zonder oneerlijke 
concurrentie tussen werknemers, 
overeenkomstig de desbetreffende EU-
wetgeving;



PE519.577v01-00 12/19 PR\1003848NL.doc

NL

Or. fr

Amendement 16

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchmarkingsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA's 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 
geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen.

a) Ontwikkelen en ten uitvoer leggen van 
Europa-brede, op wetenschappelijk bewijs 
gestoelde benchlearningsystemen tussen 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening 
op basis van het gebruik van kwantitatieve 
en kwalitatieve indicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van ODA's 
en voor het verzamelen van informatie met 
het oog op de ontwikkeling van een 
geschikt mechanisme voor wederzijds 
leren. Tevens neemt het netwerk actief deel 
aan de tenuitvoerlegging van deze 
activiteiten door gegevens, kennis en 
praktijken te delen.
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr

Amendement 17

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Opstellen van verslagen op het gebied 
van werkgelegenheid op verzoek van de 
Raad of de Commissie of op eigen 
initiatief.

d) Opstellen van verslagen op het gebied 
van werkgelegenheid op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad of de 
Commissie of op eigen initiatief.

Or. fr



PR\1003848NL.doc 13/19 PE519.577v01-00

NL

Amendement 18

Voorstel voor een besluit
Artikel 3 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) Beoordelen van de gevolgen van de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving 
inzake arbeidsmobiliteit op de 
arbeidsmarkten van de lidstaten. 

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een besluit
Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, door hen te 
betrekken bij relevante activiteiten en 
bijeenkomsten van het netwerk en door de 
uitwisseling van informatie en gegevens.

Het netwerk werkt samen met 
belanghebbenden op de arbeidsmarkt, 
waaronder andere verleners van 
werkgelegenheidsdiensten, met inbegrip 
van uitzendbureaus, particuliere diensten 
voor arbeidsvoorziening, op
werkgelegenheidsgebied actieve niet-
gouvernementele organisaties, eventueel 
lokale instanties, en het Europees netwerk 
voor levenslange beleidsoriëntatie, door 
hen te betrekken bij relevante activiteiten 
en bijeenkomsten van het netwerk en door 
de uitwisseling van informatie en 
gegevens.

Or. fr
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Amendement 20

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het netwerk wordt geleid door een 
bestuur waarvoor elke lidstaat uit het 
hogere kader ("senior management") van 
zijn openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening één lid en één
plaatsvervangend lid benoemd. De 
Commissie benoemt één lid en één 
plaatsvervangend lid van het bestuur.
Plaatsvervangende leden vervangen de 
leden indien nodig.

1. Het netwerk wordt geleid door een 
bestuur waarvoor elke lidstaat uit het 
hogere kader ("senior management") van 
zijn openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening één lid en één of meer 
plaatsvervangers benoemd, al naargelang 
de mate van centralisering van de 
bevoegdheden voor het 
werkgelegenheidsbeleid in de betrokken 
lidstaat. De Commissie benoemt één lid en 
één plaatsvervangend lid van het bestuur.
Plaatsvervangende leden vervangen de 
leden indien nodig.

Or. fr

Amendement 21

Voorstel voor een besluit
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het bestuur neemt zijn reglement van 
orde aan bij unaniem besluit. Dit bevat, 
onder andere, de regelingen voor het 
nemen van besluiten door het bestuur, de 
bepalingen over de benoeming en de 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters van het netwerk. Het 
bestuur neemt bij meerderheidsbeslissing 
het jaarlijkse werkprogramma aan, 
waaronder de instelling van werkgroepen 
en de taal van de netwerkbijeenkomsten, 
evenals het te publiceren jaarverslag van 
het netwerk.

3. Het bestuur neemt zijn reglement van 
orde aan bij unaniem besluit. Dit bevat, 
onder andere, de regelingen voor het 
nemen van besluiten door het bestuur, de 
bepalingen over de benoeming en de 
ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters van het netwerk. Het 
bestuur neemt bij meerderheidsbeslissing 
het jaarlijkse werkprogramma aan, 
waaronder de instelling van werkgroepen 
en de taal van de netwerkbijeenkomsten, 
evenals het te publiceren en aan het 
Europees Parlement en de Raad mede te 
delen jaarverslag van het netwerk.

Or. fr
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Amendement 22

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De algemene middelen voor de 
tenuitvoerlegging van dit besluit worden 
vastgesteld binnen het kader van het 
programma voor sociale verandering en
innovatie, waarvan de jaarlijkse 
toewijzingen worden goedgekeurd door de 
begrotingsautoriteit binnen de grenzen van 
het financieel kader.

De algemene middelen voor de 
tenuitvoerlegging van dit besluit worden 
vastgesteld binnen het kader van het 
programma voor werkgelegenheid en
sociale innovatie, waarvan de jaarlijkse 
toewijzingen worden goedgekeurd door de 
begrotingsautoriteit binnen de grenzen van 
het financieel kader.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr

Amendement 23

Voorstel voor een besluit
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vaststellen van een algemeen kader Vaststellen van een praktisch kader

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. fr
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Amendement 24

Voorstel voor een besluit
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie heeft de bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen aan te nemen in 
overeenstemming met artikel 8 betreffende 
een algemeen kader voor de uitvoering van 
initiatieven op het gebied van 
benchmarking en wederzijds leren, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, inclusief de 
methodologie, de kwantitatieve en 
kwalitatieve basisindicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van de 
ODA's, de leerinstrumenten van het 
geïntegreerde programma voor wederzijds 
leren en de voorwaarden voor deelname 
aan deze initiatieven.

De Commissie heeft de bevoegdheid om, 
na raadpleging van het ODA-netwerk,
gedelegeerde handelingen aan te nemen in 
overeenstemming met artikel 8 betreffende 
een algemeen kader voor de uitvoering van 
initiatieven op het gebied van 
benchmarking en wederzijds leren, zoals 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, inclusief de 
methodologie, de kwantitatieve en 
kwalitatieve basisindicatoren voor de 
beoordeling van de prestaties van de 
ODA's, de leerinstrumenten van het 
geïntegreerde programma voor wederzijds 
leren en de voorwaarden voor deelname 
aan deze initiatieven.

Or. fr

Amendement 25

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 7 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen binnen 
een termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van die termijn de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 7 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van drie maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad wordt deze 
termijn met drie maanden verlengd.
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Or. fr

Amendement 26

Voorstel voor een besluit
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vier jaar na de inwerkingtreding ervan 
dient de Commissie een verslag in over de 
toepassing van dit besluit bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's. In het verslag 
wordt in het bijzonder beoordeeld in welke 
mate het netwerk heeft bijgedragen aan het 
behalen van de in artikel 2 genoemde 
doelstellingen en of het aan zijn taken heeft 
voldaan.

Vier jaar na de inwerkingtreding ervan 
dient de Commissie een verslag in over de 
toepassing van dit besluit bij het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's. In het verslag 
wordt in het bijzonder beoordeeld in welke 
mate het netwerk heeft bijgedragen aan het
behalen van de in artikel 2 genoemde 
doelstellingen en of het aan zijn taken heeft 
voldaan. In voorkomend geval dient de 
Commissie een voorstel tot herziening van 
dit besluit in.

Or. fr
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TOELICHTING

Voorstel voor een toelichting

Onder invloed van de economische crisis en de werkloosheid die daarmee gepaard gaat, maar 
ook vanwege de veranderingen op de nationale arbeidsmarkten als gevolg van technologische 
ontwikkelingen en de wisselende behoeften aan arbeidskrachten of van de veranderingen in 
loopbaanstructuur (mobiliteit tussen bedrijfs- of geografische sectoren, 
loopbaanonderbrekingen en -hervattingen), zijn ook de taken en werkmethoden van de 
openbare diensten voor arbeidsvoorziening veranderd.

Doordat de lidstaten zich ertoe hebben verbonden hun economisch en werkgelegenheidsbeleid 
binnen de Unie beter te coördineren, moeten alle instrumenten die door de Unie kunnen 
worden ingezet om deze transformatie te begeleiden ook daadwerkelijk worden 
gemobiliseerd.

Zo vergelijken de lidstaten inmiddels in het kader van het Europees semester bijvoorbeeld –
met name vanuit budgettair oogpunt – hun beleidsoriëntaties op werkgelegenheidsgebied, om 
te bepalen welk beleid zich voor elke lidstaat het best leent, al naargelang de economische 
situatie in eigen land en in de andere lidstaten, een en ander ter bereiking van de in het kader 
van de EU 2020-strategie te verwezenlijken streefcijfers (75% arbeidsparticipatie voor de 
bevolkingsgroep van 20 tot 64 jaar).

Maar afgezien van de strategische keuze voor het ene overheidsbeleid dan wel voor het 
andere, kan worden gesteld dat de correcte uitvoering van het beleid een essentieel criterium 
is om te bepalen in hoeverre het geslaagd is, en het is juist daar dat de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening een beslissende rol spelen.

De rapporteur is dan ook ingenomen met het initiatief van de Europese Commissie om dit 
reeds bestaande netwerk van vertegenwoordigers van de nationale openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening tot een officiële instantie te verheffen, zodat zij vanuit die positie op basis 
van precieze cijfers de effectiviteit van de door hen in hun lidstaten op de arbeidsmarkt te 
implementeren maatregelen kunnen vergelijken.

Op basis van die vergelijking kunnen de sterke en zwakke punten van deze of gene maatregel 
door de respectieve leden objectief worden vergeleken en in hun resultaten worden verwerkt 
met het oog op de verdere voltooiing van hun taken.

Volgens de rapporteur kan de samenwerking op verschillende manieren nog verder worden 
verbeterd:

 door de doelstellingen ruimer te definiëren in die zin dat ook speciale aandacht moet 
worden besteed aan bestrijding van de jeugdwerkloosheid, het bevorderen van 
duurzame werkgelegenheid en het tegengaan van sociale dumping;

 door de sociale partners en de nationale bestuursinstellingen op het gebied van de 
arbeid er ook bij te betrekken;
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 door de nodige zorg te besteden aan de manier waarop de bevoegdheden in de 
respectieve lidstaten worden verdeeld.

Afgezien van deze fundamentele aspecten, is de rapporteur van mening dat de goedkeuring 
van dit besluit niet zo snel haar beslag zal krijgen dat het instrument nog vóór 1 januari 2014 
effectief in werking kan worden gesteld, maar zal hij zich ervoor beijveren dat het zo snel 
mogelijk wordt aangenomen. Bovendien zal hij alle tekstonderdelen zodanig aanpassen dat zij 
aansluiten bij de overige rechts- of budgettaire grondslagen waarover nog wordt onderhandeld 
(PSCI / EASI).


