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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och 
sysselsättning
(COM(2013)0740 – C7- 000/2013 – 2013/0361(APP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (COM(2013)0740),

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt] (C7-0000/2013),

– med beaktande av artikel 81.3 i arbetsordningen,

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

1. Europaparlamentet uppmanar rådet att beakta följande modifieringsförslag:

Förslaget till rådets beslut bör modifieras enligt följande:

Modifieringsförslag 1

Förslag till rådets beslut
Artikel 1

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

Trepartstoppmötet för tillväxt och 
sysselsättning ska, i enlighet med fördraget 
och med beaktande av unionens olika 
institutioners och organs behörighet, se till 
att det förs ett fortlöpande samråd mellan 
rådet, kommissionen och 
arbetsmarknadens parter. Det kommer att 
ge arbetsmarknadens parter på europeisk 
nivå möjlighet att inom ramen för den 
sociala dialogen bidra till de olika delarna 
av unionens strategi för tillväxt och 
sysselsättning. Det ska för detta ändamål 
stödja sig på det arbete och de diskussioner 
mellan rådet, kommissionen och 
arbetsmarknadens parter som i förväg 
genomförs i olika samrådsforum om frågor 
som rör ekonomi, sociala aspekter och 

Trepartstoppmötet för tillväxt och 
sysselsättning ska, i enlighet med fördraget 
och med beaktande av unionens olika 
institutioners och organs behörighet, se till 
att det förs ett fortlöpande samråd mellan 
rådet, kommissionen och 
arbetsmarknadens parter samt garantera 
samordning av deras strategier för 
tillväxt, hög sysselsättning, social 
integration och trygghet, och för 
utbildning, fortbildning och skydd av 
människors hälsa. Det kommer att ge 
arbetsmarknadens parter på europeisk nivå 
möjlighet att inom ramen för den sociala 
dialogen bidra till de olika delarna av 
unionens strategi för tillväxt och 
sysselsättning. Det ska för detta ändamål 
stödja sig på det arbete och de diskussioner 
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sysselsättning. mellan rådet, kommissionen och 
arbetsmarknadens parter som i förväg 
genomförs i olika samrådsforum om frågor 
som rör ekonomi, sociala aspekter och 
sysselsättning.

Or. en

Modifieringsförslag 2

Förslag till rådets beslut
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

3. Varje delegation ska bestå av företrädare 
för europeiska branschövergripande 
organisationer som företräder allmänna 
intressen eller mer specifika intressen hos 
högre tjänstemän och chefstjänstemän och 
små och medelstora företag på europeisk 
nivå.

3. Varje delegation ska bestå av företrädare 
för europeiska branschövergripande 
organisationer som företräder allmänna 
intressen eller mer specifika intressen hos 
högre tjänstemän och chefstjänstemän och 
små och medelstora företag på europeisk 
nivå.

Den tekniska samordningen ska för 
arbetstagardelegationen ombesörjas av 
Europeiska fackliga samorganisationen 
(EFS) och för arbetsgivardelegationen av 
Europeiska industri- och 
arbetsgivarförbundet (Businesseurope). 
EFS och Businesseurope ska förvissa sig 
om att de i sina bidrag beaktar särskilda 
och sektoriella organisationers synpunkter 
och ska vid behov inkludera företrädare för 
några av dessa organisationer i sina 
delegationer.

Den tekniska samordningen ska för 
arbetstagardelegationen ombesörjas av 
Europeiska fackliga samorganisationen 
(EFS) och för arbetsgivardelegationen av 
Europeiska industri- och 
arbetsgivarförbundet (Businesseurope). 
EFS och Businesseurope ska förvissa sig 
om att de i sina bidrag beaktar särskilda 
och sektoriella organisationers synpunkter 
och ska vid behov inkludera företrädare för 
några av dessa organisationer, som har rätt 
att yttra sig, i sina delegationer.

Or. en
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Modifieringsförslag 3

Förslag till rådets beslut
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

1. Dagordningen för toppmötet ska 
fastställas gemensamt av rådet, 
kommissionen och de branschövergripande 
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer 
som deltar i toppmötet. För detta ändamål 
ska förberedande möten hållas mellan 
rådets avdelningar, kommissionen och med 
EFS och Businesseurope.

1. Dagordningen för toppmötet ska 
fastställas gemensamt och på lika villkor
av rådet, kommissionen och de 
branschövergripande arbetstagar- och 
arbetsgivarorganisationer som deltar i 
toppmötet. För detta ändamål ska 
förberedande möten hållas mellan rådets 
avdelningar, kommissionen och med EFS 
och Businesseurope.

Or. en

Modifieringsförslag 4

Förslag till rådets beslut
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

1. Toppmötet ska sammanträda minst två 
gånger om året. Mötena ska anordnas före 
Europeiska rådets vårmöte respektive 
höstmöte.

1. Toppmötet ska sammanträda minst två 
gånger om året. Mötena ska anordnas före 
Europeiska rådets vårmöte respektive 
höstmöte, och resultaten av toppmötet ska 
läggas fram för beslut för det därpå 
följande toppmötet. 

Or. en

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.


