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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan 
de offentliga arbetsförmedlingarna
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0430),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 149 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0177/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7–
0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Vid det informella mötet mellan 
ministrarna i rådet (sysselsättning, 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) konstaterades att ett 
utökat och mer fokuserat samarbete mellan 
de offentliga arbetsförmedlingarna skulle 
leda till ett förbättrat utbyte av bästa praxis 
och man bad därför om ett detaljerat 
förslag till initiativ om benchlearning.

(5) Ett utökat och mer fokuserat samarbete 
mellan de offentliga arbetsförmedlingarna 
skulle leda till ett förbättrat utbyte av bästa 
praxis och ett detaljerat förslag till initiativ 
om benchlearning bör därför efterfrågas.
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Or. fr

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar som inrättas genom 
detta beslut bör ha ett nära samarbete med 
sysselsättningskommittén på grundval av 
artikel 150 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och bidra till dess 
arbete genom att tillhandahålla 
faktaunderlag och rapporter om 
genomförandet av politiken. Nätverket 
kommer att bidra till rådets arbete via 
sysselsättningskommittén. Nätverkets 
samlade kunskaper om genomförandet av 
sysselsättningspolitiken och den 
jämförande analysen av de offentliga 
arbetsförmedlingarna kan vara värdefulla 
för politiska beslutsfattare på både 
nationell och europeisk nivå vid 
bedömning och utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder.

(6) Det nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar som inrättas genom 
detta beslut bör ha ett nära samarbete med 
sysselsättningskommittén på grundval av 
artikel 150 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt deras 
respektive sekretariat, och bidra till dess 
arbete genom att tillhandahålla 
faktaunderlag och rapporter om 
genomförandet av politiken. 
Sysselsättningskommittén vidarebefordrar 
dessa bidrag till parlamentet och rådet, i 
förekommande fall åtföljt av 
kommentarer. Nätverkets samlade 
kunskaper om genomförandet av 
sysselsättningspolitiken och den 
jämförande analysen av de offentliga 
arbetsförmedlingarna kan vara värdefulla 
för politiska beslutsfattare på både 
nationell och europeisk nivå vid 
bedömning och utarbetande av 
sysselsättningspolitiska åtgärder. 
Sysselsättningskommittén informerar 
även nätverket för offentliga 
arbetsförmedlingar om sin verksamhet.

Or. fr
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Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Offentlig politik karakteriseras av en 
utformningsfas och en genomförandefas. 
Europaparlamentet och rådet bör som 
slutliga medlagstiftare ha en vision för 
båda faserna. Medan 
sysselsättningskommittén står för 
utformningsfasen bör nätverket för 
offentliga arbetsförmedlingar ägna sig åt 
genomförandet av den offentliga 
sysselsättningspolitiken. Ömsesidigt 
informationsutbyte mellan 
sysselsättningskommittén och nätverket 
för offentliga arbetsförmedlingar är 
mycket viktigt i detta sammanhang. I de 
fall sysselsättningskommittén ges 
möjlighet att kommentera nätverkets 
bidrag bör den inte ha tillåtelse att ändra 
dessa. På samma sätt bör det inte finnas 
något system som innebär att 
sysselsättningskommittén ska godkänna 
rapporter eller årliga arbetsprogram. De 
båda organens sekretariat bör dock ha ett 
nära samarbete.

Or. fr

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Eftersom de offentliga 
arbetsförmedlingarna har olika modeller, 
uppgifter och sätt att tillhandahålla 
tjänsterna är det varje medlemsstats sak att 
bland ledningen för den offentliga 
arbetsförmedlingen utse en person till

(10) Eftersom de offentliga 
arbetsförmedlingarna har olika modeller, 
uppgifter och sätt att tillhandahålla 
tjänsterna är det varje medlemsstats sak att 
bland ledningen för den offentliga 
arbetsförmedlingen utse en ordinarie
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ledamot av nätverkets styrelse. Om 
tillämpligt bör ledamoten även representera 
medlemsstatens övriga offentliga 
arbetsförmedlingar i styrelsen. De utsedda 
ledamöterna bör ha befogenhet att fatta 
beslut på de sändande organisationernas 
vägnar. Nätverkets verksamhet bör vara 
öppen för deltagare på alla nivåer, för att 
skapa delaktighet för alla offentliga 
arbetsförmedlingar.

ledamot av nätverkets styrelse och en eller 
flera suppleanter. Om tillämpligt bör 
ledamoten eller suppleanterna även 
representera medlemsstatens övriga 
offentliga arbetsförmedlingar i styrelsen. 
De utsedda ledamöterna bör ha befogenhet 
att fatta beslut på de sändande 
organisationernas vägnar. Nätverkets 
verksamhet bör vara öppen för deltagare på 
alla nivåer, för att skapa delaktighet för alla 
offentliga arbetsförmedlingar.

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Den 16 januari 2013 antog 
Europaparlamentet en resolution om att 
inrätta en ungdomsgaranti, vilken bör 
beaktas i varje ny lagstiftningstext som 
inverkar på arbetsmarknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inrättande Syfte

Or. fr
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Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 1a
Definitioner

I detta direktiv avses med benchlearning 
inrättandet av en systematisk och 
integrerad koppling mellan benchmarking 
och ömsesidigt lärande, det vill säga 
identifieringen av goda resultat i 
nyckelsektorer, genom en jämförelse 
baserad på indikatorer, identifieringen av 
bra metoder och utbyte av erfarenheter 
och bästa praxis via lärandeprocessen.

Or. fr

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett EU-omfattande nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar (nedan kallat nätverket) 
inrättas härmed för perioden från och med 
den 1 januari 2014 till och med den 
31 december 2020. Nätverket kommer att 
genomföra initiativ enligt vad som 
fastställs i artikel 3.

Ett EU-omfattande nätverk för offentliga 
arbetsförmedlingar (nedan kallat nätverket) 
inrättas härmed för perioden från och med 
första dagen efter offentliggörandet av 
detta beslut i Europeiska unionens 
officiella tidning till och med den 
31 december 2020. Nätverket kommer att 
genomföra initiativ enligt vad som 
fastställs i artikel 3.

Or. fr
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) arbetsmarknadens parter,

Or. fr

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 1 – stycke 2 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) nationella förvaltningar för 
yrkesinspektioner.

Or. fr

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) genomförandet av Europa 2020-strategin 
för sysselsättning och smart och hållbar 
tillväxt för alla samt till uppnåendet av dess 
överordnade mål, särskilt de som rör 
sysselsättning,

a) genomförandet av unionens politik, 
inbegripet Europa 2020-strategin för 
sysselsättning och smart och hållbar 
tillväxt för alla samt till uppnåendet av dess 
överordnade mål, särskilt de som rör 
sysselsättning,

Or. fr
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Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) bekämpning av 
ungdomsarbetslösheten genom att alla 
unga medborgare och lagligt bosatta i 
unionen under 25 år samt 
nyutexaminerade under 30 år inom 
fyra månader efter att ha blivit arbetslösa 
eller avslutat sin skolgång blir erbjudna 
en bra anställning, vidareutbildning eller 
lärlingsplats, 

Or. fr

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) främjande av varaktig sysselsättning,

Or. fr

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) matchning av färdigheter till 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov, 

Or. fr
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Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) ökad geografisk och yrkesmässig 
rörlighet, och

d) ökad geografisk och yrkesmässig 
rörlighet, utan illojal konkurrens mellan 
arbetstagarna, i enlighet med 
unionslagstiftningen på området, och

Or. fr

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
evidensbaserade benchmarkingsystem 
bland de offentliga arbetsförmedlingarna 
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande. Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av 
uppgifter, kunskaper och metoder.

a) Utveckla och genomföra EU-omfattande 
evidensbaserade benchlearningsystem 
bland de offentliga arbetsförmedlingarna  
på grundval av kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat och samla 
evidens för att skapa en lämplig metod för 
ömsesidigt lärande.  Nätverket ska också 
delta aktivt i genomförandet av dessa 
insatser genom att dela med sig av
uppgifter, kunskaper och metoder.
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr
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Ändringsförslag 17

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utarbeta rapporter på 
sysselsättningsområdet, antingen på 
begäran av rådet eller kommissionen eller 
på eget initiativ.

d) Utarbeta rapporter på 
sysselsättningsområdet, antingen på 
begäran av Europaparlamentet, rådet eller 
kommissionen eller på eget initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 18

Förslag till beslut
Artikel 3 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Utvärdera effekten av lagstiftningen 
om arbetstagares rörlighet i unionen på 
medlemsstaternas arbetsmarknader. 

Or. fr

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat andra arbetsförmedlingar, genom att 
låta dem medverka i relevanta insatser och 
möten i nätverket samt genom att utbyta 
information och uppgifter.

Nätverket ska samarbeta med berörda 
parter på arbetsmarknadsområdet, bland 
annat andra arbetsförmedlingar, däribland 
bemanningsföretag, privata 
arbetsförmedlingar, icke statliga 
organisationer vars uppdrag rör 
sysselsättning, lokala myndigheter i 
förekommande fall och EU-nätverket för 
politiken för livslång vägledning genom 
att låta dem medverka i relevanta insatser 
och möten i nätverket samt genom att 
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utbyta information och uppgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nätverket ska ledas av en styrelse, till 
vilken varje medlemsstat ska utse en 
ordinarie styrelseledamot och en suppleant 
som hämtas från den offentliga 
arbetsförmedlingens ledning. 
Kommissionen ska utse en ordinarie 
styrelseledamot och en suppleant. 
Suppleanterna ska ersätta de ordinarie 
ledamöterna vid behov.

1. Nätverket ska ledas av en styrelse, till 
vilken varje medlemsstat ska utse en 
ordinarie styrelseledamot och en eller flera 
suppleant(er)som hämtas från den 
offentliga arbetsförmedlingens ledning, 
med respekt för hur centraliserat ansvaret 
för sysselsättningspolitiken i 
medlemsstaten är. Kommissionen ska utse 
en ordinarie styrelseledamot och en 
suppleant. Suppleanterna ska ersätta de 
ordinarie ledamöterna vid behov.

Or. fr

Ändringsförslag 21

Förslag till beslut
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Styrelsen ska enhälligt anta sin 
arbetsordning, som bland annat ska 
innehålla bestämmelser om styrelsens 
beslutsfattande och om utnämning av 
ordförande och vice ordförande och deras 
mandatperiod. Styrelsen ska genom 
majoritetsbeslut anta ett årligt 
arbetsprogram, som omfattar inrättandet av 
arbetsgrupper och regler för 
språkanvändning vid nätverkets möten, 
samt den årliga rapport som nätverket ska 
offentliggöra.

3. Styrelsen ska enhälligt anta sin 
arbetsordning, som bland annat ska 
innehålla bestämmelser om styrelsens 
beslutsfattande och om utnämning av 
ordförande och vice ordförande och deras 
mandatperiod. Styrelsen ska genom 
majoritetsbeslut anta ett årligt 
arbetsprogram, som omfattar inrättandet av 
arbetsgrupper och regler för 
språkanvändning vid nätverkets möten, 
samt den årliga rapport som nätverket ska 
offentliggöra och delge 
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Europaparlamentet och rådet.

Or. fr

Ändringsförslag 22

Förslag till beslut
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De sammanlagda medlen för 
genomförandet av detta beslut ska 
fastställas inom ramen för programmet för 
social förändring och social innovation, 
vars årliga anslag ska godkännas av 
budgetmyndigheten inom budgetramen.

De sammanlagda medlen för 
genomförandet av detta beslut ska 
fastställas inom ramen för programmet för 
sysselsättning och social innovation, vars 
årliga anslag ska godkännas av 
budgetmyndigheten inom budgetramen.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr

Ändringsförslag 23

Förslag till beslut
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antagande av en allmän ram Antagande av en teknisk ram
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. fr
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Ändringsförslag 24

Förslag till beslut
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 8 med 
avseende på en allmän ram för att 
genomföra de initiativ för benchmarking 
och ömsesidigt lärande som anges i artikel 
3.1, inklusive metoder, grundläggande 
kvantitativa och kvalitativa indikatorer för 
att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat, 
inlärningsinstrument för det integrerade 
programmet för ömsesidigt lärande och 
villkoren för deltagande i dessa initiativ.

Kommissionen ska ges befogenhet att efter 
samråd med nätverket för offentliga 
arbetsförmedlingar anta delegerade akter 
enligt artikel 8 med avseende på en allmän 
ram för att genomföra de initiativ för 
benchmarking och ömsesidigt lärande som 
anges i artikel 3.1, inklusive metoder, 
grundläggande kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer för att bedöma de offentliga 
arbetsförmedlingarnas resultat, 
inlärningsinstrument för det integrerade 
programmet för ömsesidigt lärande och 
villkoren för deltagande i dessa initiativ.

Or. fr

Ändringsförslag 25

Förslag till beslut
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 7 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 7 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av tre månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. fr
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Ändringsförslag 26

Förslag till beslut
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fyra år efter detta besluts ikraftträdande 
ska kommissionen lämna en rapport om 
dess tillämpning till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén. Rapporten ska särskilt 
bedöma i vilken utsträckning nätverket har 
bidragit till uppnåendet av de mål som 
anges i artikel 2 och om det har fullgjort 
sina uppgifter.

Fyra år efter detta besluts ikraftträdande 
ska kommissionen lämna en rapport om 
dess tillämpning till Europaparlamentet, 
rådet och Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén. Rapporten ska särskilt 
bedöma i vilken utsträckning nätverket har 
bidragit till uppnåendet av de mål som 
anges i artikel 2 och om det har fullgjort 
sina uppgifter. Kommissionen ska i 
förekommande fall lägga fram ett förslag 
om översyn av detta beslut.

Or. fr
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MOTIVERING

Förslag till motivering

De offentliga arbetsförmedlingarnas uppdrag och arbetssätt har förändrats i samband med den 
ekonomiska krisen och den åtföljande arbetslösheten, men också på grund av förändrade 
nationella arbetsmarknader till följd av den tekniska utvecklingen, behovet av annan 
arbetskraft eller föränderliga yrkesbanor (rörlighet mellan sektorer eller geografisk rörlighet 
och uppehåll i och återupptagande av karriären).

Medlemsstaterna har åtagit sig att bättre samordna sin ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik inom EU och alla verktyg som kan mobiliseras för att EU ska kunna 
stödja denna omvandling bör utnyttjas.

Inom ramen för den ekonomiska planeringsterminen jämför medlemsstaterna till exempel sina 
riktlinjer för den offentliga sysselsättningspolitiken, särskilt ur budgetsynpunkt, för att 
fastställa vilka som passar vilken medlemsstat, utifrån dess ekonomiska situation och andras 
situation, i syfte att uppfylla målet i Europa 2020-strategin (75 % sysselsättningsgrad för 
befolkningen i åldersgruppen 20–64).

Det strategiska valet av en offentlig politik framför en annan är viktigt men det är också 
mycket viktigt att politiken genomförs korrekt för att den ska vara effektiv och det är i detta 
skede som de offentliga arbetsförmedlingarna kommer in.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att formellt bekräfta ett redan existerande 
nätverk av företrädare för nationella offentliga arbetsförmedlingar, för att dessa på grundval 
av exakta sifferuppgifter ska kunna jämföra effekterna på arbetsmarknaden av de åtgärder 
som de har till uppgift att genomföra i medlemsstaterna.

Efter det att medlemmarna jämfört de olika åtgärdernas fördelar och nackdelar kan de 
bedömas objektivt och integreras av de olika medlemsstaterna under deras fortsatta uppdrag.

Enligt föredraganden kan detta samarbete förbättras på olika sätt, genom att man

 lägger till bland målen att särskilt uppmärksamma åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, 
varaktig sysselsättning och åtgärder mot social dumpning,

 involverar arbetsmarknadens parter och de nationella arbetsmarknadsmyndigheterna,
 respekterar ansvarsfördelningen i de olika medlemsstaterna.

På ett mer tekniskt plan tror inte föredraganden att förslaget kan antas för att verktygen 
verkligen ska kunna genomföras till den 1 januari 2014 men åtar sig att få det antaget snarast 
möjligt. Föredraganden kommer att ändra alla delar i texten så att den blir samstämmig med 
andra rättsliga och budgetmässiga förhandlingar (PSCI/EASI).


