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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 ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
(KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2011)0006),

– med beaktande av artikel 148.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0033/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Europaparlamentet har länge framhållit att kommissionen och rådet bör se till att 
parlamentet får tillräckligt med tid och i varje fall inte mindre än fem månader för att 
fullgöra sin rådgivande funktion, så som den definieras i artikel 148.2 i fördraget, under 
den fullständiga översynen av medlemsstaternas sysselsättningsriktlinjer som enligt 
planerna ska genomföras under 2014.

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

Efter utvärderingen av de nationella reformprogrammen som medlemsstaterna lade fram inom 
ramen för Europa 2020-strategin och parallellt med framläggandet av den första årliga 
tillväxtöversikten antog kommissionen den 12 januari ett förslag till rådsbeslut som syftar till 
att för 2011 bekräfta giltigheten av den integrerade ekonomiska politik och 
sysselsättningspolitik som antogs av medlemsstaterna 20101. I detta förslag beaktas det 
faktum att de nya i Europa 2020-strategin integrerade riktlinjerna ska införlivas fullständigt i 
medlemsstaternas politiska åtgärder och reformer som ska presenteras i de slutgiltiga 
nationella reformprogrammen med slutdatum i april 2011. Kommissionens förslag bygger 
också på det åtagande som gjordes i 2010 års riktlinjer för sysselsättningen om att riktlinjerna 
så långt det är möjligt ska förbli oförändrade fram till 2014 så att medlemsstaterna kan inrikta 
sig på genomförandet av dem. 

Förslaget till rådets beslut grundar sig på artikel 148 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (FEUF), enligt vilken rådet varje år ska lägga fast riktlinjer för medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik. Enligt FEUF ska rådet innan det antar ett beslut om riktlinjerna höra 
Europaparlamentet liksom sysselsättningskommittén, Ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén. Rådet riktade en begäran om samråd till parlamentet den 
26 januari 2011.

De integrerade ekonomiska och sysselsättningspolitiska riktlinjer som antogs 2010 utgörs av 
allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken på grundval av artikel 121 i FEUF och 
riktlinjer för sysselsättningen på grundval av artikel 148 i FEUF. Dessa båda rättsakter antogs 
som separata men sammanhörande rättsakter, som tillsammans bildar ett paket av integrerade 
riktlinjer. Europaparlamentet diskuterade förslaget om riktlinjer för sysselsättningen och 
antog den 8 september 2010 en lagstiftningsresolution med ett antal ändringsförslag 
(Örybetänkandet).

Föredraganden har förståelse för målsättningen att bevara sysselsättningsriktlinjerna 
oförändrade fram till halvtidsöversynen av Europa 2020-strategin. Föredraganden vill 
emellertid betona vikten av att de integrerade ekonomiska och sysselsättningspolitiska 
riktlinjerna står i centrum i den årliga översynen av Europa 2020-strategin. Kommissionen 
och rådet måste se till att de integrerade riktlinjerna är den röda tråden i den europeiska 
terminen. Om de huvudsakliga slutsatserna från den årliga tillväxtöversikten skiljer sig från 
riktlinjernas innehåll bör dessa följaktligen ändras för att säkerställa överensstämmelse. 

Till sist upprepar föredraganden parlamentets krav på en effektiv styrning av sysselsättningen 
och socialpolitiken från medlemsstaternas sida där berörda aktörer, däribland 
arbetsmarknadens parter och parlamentariska organ, måste delta i utformningen, 
genomförandet, övervakningen och utvärderingen av de nationella reformprogrammen. Så 
som parlamentet länge har framhållit bör också kommissionen och rådet se till att parlamentet 
får tillräckligt med tid och i varje fall inte mindre än fem månader för att fullgöra sin 
rådgivande funktion under nästa fullständiga översyn av sysselsättningsriktlinjerna. 

                                               
1 Rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik 
(EUT L 308, 24.11.2010, s. 46).


