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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
 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

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger vilket 
textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt som 
ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att 
ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras 
med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 
nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0620),

– 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 
(C9-0117/2019),

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

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 30 oktober 20191, 

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2019),

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag. 

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

1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till beslut
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom att 
erbjuda en plattform för jämförelse av deras 
resultat på europeisk nivå, identifiera god 
praxis och inrätta ett system för ömsesidigt 
lärande. Nätverket ska också hjälpa 
arbetsförmedlingarna att ta fram innovativa, 
evidensbaserade strategier i linje med 
relevanta unionspolitiska initiativ.

(2) Nätverkets syfte är att förbättra de 
offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet, 
ändamålsenlighet och effektivitet genom att 
erbjuda en plattform för jämförelse av deras 
resultat på europeisk nivå, identifiera god 
praxis och inrätta ett system för ömsesidigt 
lärande för att aktivt stödja sysselsättning 
och anständigt arbete. Nätverket ska också 
hjälpa arbetsförmedlingarna att ta fram 
innovativa, evidensbaserade strategier i linje 
med relevanta unionspolitiska initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Nätverket bör fortsätta att 
organisera samarbetet och kontakterna 
med andra aktörer på arbetsmarknaden för 
att främja synergier mellan dem, i 
synnerhet samarbete med unionens organ 
som verkar inom sysselsättning, 
socialpolitik och utbildning, för att 
säkerställa en konsekvent politisk ram.

(6) Nätverket bör fortsätta att 
samarbeta med andra aktörer på 
arbetsmarknaden, i synnerhet unionens 
organ som verkar inom sysselsättning, 
socialpolitik och utbildning, samt 
arbetsmarknadens parter, för att främja 
synergier mellan dem och säkerställa en 
konsekvent politisk ram, när så är lämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Skäl 1
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) Skäl 1 ska ersättas med följande:
(1) I sina slutsatser av den 17 juni 
2010 antog Europeiska rådet 
Europa 2020-strategin för sysselsättning 
och smart och hållbar tillväxt för alla 
(nedan kallad Europa 2020). 
Europeiska rådet uppmanade till 
mobilisering av alla unionens instrument 
och politiska åtgärder för att bidra till att 
de gemensamma målen uppnås och 
uppmanade medlemsstaterna att vidta 
förstärkta samordnade åtgärder. De 
offentliga arbetsförmedlingarna spelar en 
central roll när det gäller att bidra till att 
uppnå Europa 2020:s överordnade 
sysselsättningsmål på 75 % för kvinnor 
och män i åldrarna mellan 20 och 64 år 
senast 2020, särskilt genom en minskad 
ungdomsarbetslöshet.

”(1) I artikel 3 i fördraget om 
Europeiska unionen hänvisas det till 
hållbar utveckling som bland annat bygger 
på full sysselsättning och sociala framsteg 
som mål kopplade till upprättandet av en 
inre marknad.”

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Följande skäl ska läggas till:
”(1a) I artikel 9 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget) hänvisas det till att 
främjandet av hög sysselsättning är ett mål 
som ska beaktas vid fastställandet och 
genomförandet av unionens politik och 
verksamhet.”

Or. en
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Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1b (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Skäl 16

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1b) Skäl 16 ska ersättas med följande:
(16) Nätverket och dess initiativ bör 
finansieras via 
Progress/sysselsättningsdelen av 
Europeiska unionens program för 
sysselsättning och social innovation, som 
inrättades genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1296/2013 inom 
ramen för de anslag som fastställs av 
Europaparlamentet och rådet.

”(16) Nätverket och dess initiativ bör 
finansieras på lämpligt sätt i enlighet med 
unionens finansieringsplan och inom 
ramen för de anslag som fastställs av 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Artikel 1 – led -1c (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Skäl 17

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1c) Skäl 17 ska ersättas med följande:
När det gäller projekt som utvecklas 

av nätverket eller fastställs i samband med 
insatserna för ömsesidigt lärande och sedan 
genomförs i de enskilda offentliga 
arbetsförmedlingarna, bör medlemsstaterna 
ha tillgång till finansiering via 
Europeiska socialfonden (ESF), 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf) och Horisont 2020, 
unionens ramprogram för forskning och 
innovation (2014–2020) som inrättades 
genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1291/2013.

”(17) När det gäller projekt som utvecklas 
av nätverket eller fastställs i samband med 
insatserna för ömsesidigt lärande och sedan 
genomförs i de enskilda offentliga 
arbetsförmedlingarna, bör medlemsstaterna 
ha tillgång till finansiering via relevanta 
unionsprogram.”
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Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2 
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – inledningsfras

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik. Detta kommer också 
att bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
och Förenta nationernas mål för hållbar 
utveckling och därigenom stödja”

Syftet med detta beslut är att främja 
samarbete mellan medlemsstaterna genom 
nätverket på sysselsättningsområdet, inom 
de offentliga arbetsförmedlingarnas 
ansvarsområden, i syfte att bidra till 
genomförandet av unionens 
sysselsättningspolitik och därigenom 
stödja”

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 3 ska följande led läggas 
till:
”aa) genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
Förenta Nationernas mål för hållbar 
utveckling,”

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2b (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2b) I artikel 3 ska led c ersättas med 
följande:

c) ett bättre funktionssätt för 
arbetsmarknaderna i EU,

”c) ett bättre funktionssätt för 
arbetsmarknaderna,”

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2c (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2c) I artikel 3 ska följande led läggas 
till:
”ca) jämställdhet,”

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 2d (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led a – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2d) I artikel 4.1 a ska följande led 
läggas till:
”iiia) yrkesvägledning och 
fortbildning,”
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Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden, 
i enlighet med unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen för 
hållbar utveckling.

c) Att bidra till modernisering och 
förstärkning av de offentliga 
arbetsförmedlingarna på viktiga områden 
mot bakgrund av unionens 
sysselsättningspolitik, den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och målen för 
hållbar utveckling samt utmaningarna 
i samband med den tekniska utvecklingen, 
den föränderliga arbetsmarknaden, arbetet 
med att förebygga arbetslöshet samt de 
arbetssökandes anställbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led f

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3a) I artikel 4.1 ska led f ersättas med 
följande:

f) Att anta och genomföra sitt årliga 
arbetsprogram som fastställer dess 
arbetsmetoder, förväntade resultat och de 
uppgifter som rör genomförandet av 
benchlearning.

”f) Att anta och genomföra sitt årliga 
arbetsprogram som fastställer dess 
arbetsmetoder, förväntade resultat och de 
uppgifter som rör genomförandet av 
benchlearning samt strategier för 
informationsspridning och samarbete.”

Or. en
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Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 3b (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 4 – punkt 1 – led g

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(3b) I artikel 4.1 ska led g ersättas med 
följande: 

g) Att främja och utbyta bästa praxis 
för att identifiera unga som varken arbetar 
eller studerar och utveckla initiativ som 
säkerställer att de ungdomarna får den 
kompetens som krävs för att komma in och 
stanna kvar på arbetsmarknaden.

”g) Att främja och utbyta bästa praxis 
för att integrera långtidsarbetslösa och 
arbetstagare med funktionsnedsättning på 
arbetsmarknaden samt för att identifiera 
unga som varken arbetar eller studerar och 
utveckla initiativ som säkerställer att de 
ungdomarna får den kompetens som krävs 
för att komma in och stanna kvar på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 Artikel 5

Samarbete Samarbete

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat andra 
arbetsförmedlingar, och, i förekommande 
fall, unionsorgan inom områdena 
sysselsättning, socialpolitik och utbildning, 
arbetsmarknadens parter, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
utsatta grupper, icke-statliga organisationer 
vars uppdrag rör sysselsättning samt 

Nätverket ska utveckla samarbete med 
relevanta berörda parter på 
arbetsmarknadsområdet, bland annat 
relevanta arbetsförmedlingar från länder 
utanför unionen/EES, andra 
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadens 
parter samt, i förekommande fall, 
unionsorgan inom områdena sysselsättning, 
socialpolitik och utbildning, organisationer 
som företräder arbetslösa personer eller 
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regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.

utsatta grupper, icke-statliga organisationer 
vars uppdrag rör sysselsättning samt 
regionala och lokala myndigheter, genom 
att låta dem medverka i verksamhet och 
möten av relevans i nätverket samt genom 
att utbyta information och uppgifter med 
dem.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till beslut
Artikel 1 – led 4a (nytt)
Beslut nr 573/2014/EU
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Artikel 6.5 ska ersättas med 
följande:

5. Styrelsen ska biträdas av ett 
sekretariat som tillhandahålls av och finns 
inom kommissionen. Sekretariatet ska i 
samarbete med ordföranden och vice 
ordförandena förbereda styrelsemöten, 
nätverkets årliga arbetsprogram och dess 
årliga rapport. Sekretariatet ska ha ett nära 
samarbete med sysselsättningskommitténs 
sekretariat.

”5. Styrelsen ska biträdas av ett 
sekretariat som tillhandahålls av och finns 
inom kommissionen. Sekretariatet ska i 
samarbete med ordföranden och vice 
ordförandena förbereda styrelsemöten, 
nätverkets årliga arbetsprogram och dess 
årliga rapport. Sekretariatet ska ha ett nära 
samarbete med sysselsättningskommitténs 
sekretariat för att samordna initiativ mellan 
nätverket och sysselsättningskommittén.”

Or. en


