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EURES-STADGAN
(2010/C 311/05)
EUROPEISKA SAMORDNINGSBYRÅN, nedan kallad Eures samordningsbyrå, som inrättades genom artikel 21 i
rådets förordning (EEG) nr 1612/68, har

med beaktande av kommissionens beslut 2003/8/EG av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets
förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar (1), nedan
kallat beslutet, särskilt artikel 8,
med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetstagare och tekniska
kommittén för fri rörlighet för arbetstagare, och efter samråd med Eures högnivågrupp för strategiska frågor
ANTAGIT DENNA STADGA FÖR EURES,

som de medlemmar (de särskilda förmedlingar som utsetts av medlemsstaterna) och de samarbetspartner
(övriga deltagande organisationer, inklusive arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) i Euresnätverket som
avses i artikel 3 i beslutet ska följa när de genomför sin verksamhet inom ramen för Eures-samarbetet.
DEL I
BESKRIVNING AV EURESVERKSAMHETEN

Euresverksamheten ska integreras i de tjänster som Euresmedlemmarna erbjuder och ska finnas tillgänglig på
alla deras lokalkontor. Euresmedlemmarna ska ta hänsyn till den europeiska dimensionen, särskilt EU:s
sysselsättningsstrategi, när de fastställer sina mål och resultatindikatorer. Eures medlemmar och samarbets
partner ska samarbeta för att stärka denna integration.
Rörlighet bör främjas samtidigt som man sörjer för en ”rättvis rörlighet” – och särskilt bekämpar odeklarerat
arbete och social dumpning – för att se till att arbetsnormer och rättsliga krav alltid följs.
1.1 Arbetsförmedling
Eures medlemmar och samarbetspartner ska aktivt medverka till att öka rörligheten på den europeiska
arbetsmarknaden genom att utbyta information om lediga platser och platsansökningar. Informationen om
lediga platser ska vara aktuell, korrekt och tillräckligt utförlig för att de arbetssökande ska kunna fatta
välgrundade beslut om sina ansökningar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt lediga platser där arbets
givaren är särskilt intresserad av att rekrytera arbetstagare från andra europeiska länder. Annonser om lediga
platser ska utbytas enligt det enhetliga system som avses i del III.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska erbjuda informationstjänster, rådgivning och vägledning till
arbetssökande och arbetstagare som arbetar i andra länder än sina hemländer (gränsarbetare, migrerande
arbetstagare (2) och utstationerade arbetstagare) samt till arbetsgivare, däribland personer med särskilda
informationsbehov som unga, äldre, funktionshindrade och kvinnor samt familjemedlemmar till arbetstagare
från andra EU-länder. Dessa tjänster ska omfatta följande:
— Lediga platser och platsansökningar
Eures medlemmar och samarbetspartner ska ge hjälp och rådgivning till arbetssökande som är intres
serade av att arbeta utomlands, informera dem om lediga platser samt ge dem hjälp och stöd vid
upprättandet av platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med den rekommenderade europe
iska mallen för meritförteckningar. Arbetssökande ska ges möjlighet att registrera sina meritförteckningar
i Eures databas för meritförteckningar.
(1) EGT L 5, 10.1.2003, s. 16.
(2) Medborgare i tredjeländer kan omfattas så länge de har rätt att arbeta i ett annat EU-/EES-land (samt i Schweiz).
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— Hjälp vid rekrytering från ett annat europeiskt land
Eures medlemmar och samarbetspartner ska erbjuda arbetsgivare som vill rekrytera personal från andra
länder information och rekryteringshjälp, bl.a. i form av råd och stöd vid utarbetandet av sökprofilen. De
ska främja Eures databas för meritförteckningar som ett redskap som ger arbetsgivare möjlighet att
komma i kontakt med personer som är intresserade av att arbeta utomlands.
— Information om levnads- och arbetsvillkor
Eures medlemmar och samarbetspartner ska tillhandahålla information och rådgivning om levnads- och
arbetsvillkor i Euresländerna. Informationen ska vara aktuell, korrekt och heltäckande.
— Arbetsmarknadsinformation
Eures medlemmar och samarbetspartner ska tillhandahålla information om det aktuella läget på den
europeiska arbetsmarknaden, bl.a. om tillgänglig arbetskraft samt om över- och underskott på arbets
kraft.
Eurestjänsterna ska normalt vara kostnadsfria. Om Eures medlemmar och samarbetspartner tar ut en avgift
ska det inte finnas någon skillnad mellan de avgifter som tas ut för tillgång till Eurestjänsterna och de
avgifter som tas ut för jämförbara nationella tjänster.
1.2 Transnationellt, sektoriellt och gränsöverskridande samarbete
Eures medlemmar och samarbetspartner ska bidra till att stärka nätverkssamarbetet. De av Eures medlemmar
och samarbetspartner som är specialiserade på vissa yrken eller särskilda kategorier av personer, t.ex.
personal inom arbetsledning eller forskning, ska stödja utvecklingen av transnationellt samarbete på dessa
specialområden, både inom Euresnätverket och inom andra relevanta initiativ och strukturer på europeisk
nivå.
Euresmedlemmarna ska dessutom – tillsammans med lokala arbetsmarknadsparter, lokala myndigheter och
andra relevanta lokala och regionala organisationer i gränsregioner – stödja utvecklingen av ett samarbete i
dessa regioner för att förbättra den lokala arbetsmarknaden och underlätta rörligheten för arbetstagare i
dessa regioner med sikte på att bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i området.
1.3 Övervakning, bedömning och hantering av hinder för rörligheten
För att skapa en samordnad övervakning av hinder för rörligheten och bidra till att sådana hinder undanröjs
ska Euresmedlemmarna, i samarbete med relevanta Eures-samarbetspartner eller andra relevanta källor,
regelbundet övervaka förekomsten av särskilda över- eller underskott på särskilt utbildad arbetskraft samt
specifika hinder för rörligheten som konstaterar, inklusive skillnader i lagstiftning och administrativa för
faranden. De bör fastställa på vilken nivå dessa hinder för rörligheten bör undanröjas.
DEL II
OPERATIVA MÅL, KVALITETSSTANDARDER OCH SKYLDIGHETER FÖR EURES MEDLEMMAR OCH
SAMARBETSPARTNER

2.1 Integrering av databaser över lediga platser
All information om lediga platser som offentliggörs av en av Eures medlemmar eller samarbetspartner ska
även göras tillgänglig för alla övriga medlemmar och samarbetspartner genom ett enhetligt system och
gemensamma mallar (se del III) som gör att informationen kan spridas vidare med hjälp av modern teknik.
Vidare ska Eures medlemmar och samarbetspartner se till att övriga medlemmar och samarbetspartner
snabbt får kännedom om sådana lediga platser för vilka arbetsgivaren har uttryckt ett intresse av att
rekrytera i utlandet, eller som av andra orsaker sannolikt kommer att tillsättas av medborgare från andra
medlemsstater.
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2.2 Informationsutbyte
2.2.1 Utbyte av platsannonser
Eures medlemmar och samarbetspartner ska se till att alla platsannonser från övriga medlemmar och
samarbetspartner omedelbart behandlas och läggs ut i deras egna system samt görs tillgängliga för all
mänheten.
De ska se till att informationen om lediga platser håller en tillräckligt hög kvalitet för att göra det möjligt för
arbetssökande att leta efter ett lämpligt arbete och fatta ett välgrundat beslut om huruvida de ska ansöka
samt för att arbetsgivare ska få in ansökningar från de mest lämpliga arbetssökandena.
Euresmedlemmarna ska se till att endast aktuella platsannonser läggs ut.
— Platsannonser ska omedelbart tas bort, antingen tillfälligt eller permanent, när arbetsgivaren har fått
tillräckligt många ansökningar eller när platsen har tillsatts.
— Euresmedlemmarna ska bevaka alla platsannonser som är mer än ett visst antal veckor gamla och se till
att de fortfarande är aktuella, samt ta bort inaktuella platsannonser.
2.2.2 Utbyte av platsansökningar
Eures medlemmar och samarbetspartner ska se till att platsansökningar och meritförteckningar som lämnats
in av arbetssökande både från det egna landet och från andra länder sprids i nätverket.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska behandla platsansökningar ansvarsfullt och hålla arbetssökande
fullständigt informerade.
— När platsansökningar ska skickas direkt till arbetsgivaren, ska den ansvariga förmedlingen om möjligt
kontrollera med arbetsgivaren vilken respons annonsen har fått och vidta lämpliga åtgärder för att
uppmuntra ansökningar.
— När ansökan ska skickas via en lokal arbetsförmedling eller en Euresrådgivare, ska sökandena informeras
om huruvida deras ansökan har vidarebefordrats till arbetsgivaren eller inte.
Eures samordningsbyrå ska på grundval av de praktiska erfarenheter som görs av Eures medlemmar och
samarbetspartner utarbeta EU-standarder för platsansökningar för att göra dem öppnare, mer relevanta och
jämförbara.
2.2.3 Information om levnads- och arbetsvillkor samt arbetsmarknadsinformation
Euresmedlemmarna ska regelbundet utbyta information om levnads- och arbetsvillkor i sina respektive
länder enligt ett enhetligt format (se del III) som underlättar informationsutbytet mellan medlemmar och
samarbetspartner. De ska också underlätta tillgången till information om arbetsrätt, anställningsavtal och
sociallagstiftning.
Utöver den regelbundna övervakning och utvärdering av hinder för rörlighet som nämns i del I ska
Euresmedlemmarna också regelbundet utbyta information om det aktuella läget och trender på arbetsmark
naden, uppdelad per region och verksamhetssektor och om möjligt efter arbetstagarnas kompetens.
Informationen ska vara aktuell, korrekt och lättillgänglig. För att säkerställa denna tillgänglighet ska all
information tillhandahållas på det relevanta nationella språket samt på tyska, engelska och franska.
Euresmedlemmarna ska regelbundet uppdatera uppgifterna i databasen över levnads- och arbetsvillkor samt
databasen över arbetsmarknadsinformation enligt överenskomna mallar och strukturer och inom överens
komna tidsgränser.
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2.2.4 Kompletterande information som kan behövas för att skapa och upprätthålla en gemensam EU-plattform för
rörlighet i arbetslivet
Utbyte av information om ovan nämnda punkter ska vara en del av en integrerad europeisk informations
plattform för kompetens och rörlighet.
För att vidareutveckla erbjudna tjänster och information kan Eures samordningsbyrå begära att Eures
medlemmar och samarbetspartner ska lämna kompletterande information av intresse för arbetssökande
eller arbetsgivare. Detta borde också bidra till att förbättra funktionen av de databaser över arbets- och
utbildningsmöjligheter som finns på nationell eller annan nivå och som kommer att kopplas ihop på
europeisk nivå för att så småningom integreras i Eures webbplats.
Tillträde ska också ges till sådan information som samlas in av andra nätverk som är verksamma på
europeisk nivå.
2.2.5 Tillgång till den information som utbyts
För att säkerställa att Euresrådgivarna och allmänheten får tillgång till all den information som utbyts ska
Euresmedlemmarna tillhandahålla nödvändiga tekniska anordningar och tjänster (t.ex. IT-terminaler som är
tillgängliga för allmänheten).
2.2.6 Skydd av personuppgifter
Eures medlemmar och samarbetspartner ska följa alla relevanta bestämmelser om skydd av personuppgifter
när de utbyter eller ger tillgång till information.
2.3 Eures personal, kvalifikationer och utbildning
För att Eures ska bli framgångsrikt krävs ett effektivt tekniskt nätverk och särskilt utbildad personal som vill
samarbeta över gränserna.
2.3.1 Euresansvariga, Euresrådgivare och övrig personal
Varje Euresmedlem ska utse en Euresansvarig inom organisationen. Den Euresansvarige ska
— generellt sett främja den europeiska aspekten på rörlighet i arbetslivet i medlemsorganisationen och
särskilt i Eures-samarbetet,
— samordna Euresverksamheten samt förbereda och övervaka genomförandet av Eures verksamhetsplaner i
den berörda medlemsstaten,
— se till att Euresmedlemmen uppfyller sina mål och fullgör sina skyldigheter inom utsatt tid,
— sprida information till Euresrådgivare och andra berörda parter,
— företräda Euresmedlemmen i Eures arbetsgrupp,
— ge feedback till Eures samordningsbyrå och Eures arbetsgrupp,
— yttra sig över tänkbara kandidater (framtida eller befintliga Euresrådgivare eller andra) till grundutbild
ning, fortbildning eller andra typer av utbildning.
Varje Euresmedlem ska se till att all personal som anställs för att arbeta i dess regi förbereds och utbildas för
att nå de operativ mål och uppfylla de standarder och skyldigheter som beskrivs ovan.
Vidare ska Eures medlemmar och samarbetspartner utse Euresrådgivare som ska arbeta inom ramen för en
av Eures medlems- eller partnerorganisationer. För att komma i fråga måste blivande Euresrådgivare, förutom sitt modersmål, behärska engelska, franska eller tyska. Euresrådgivare ska utföra följande uppgifter:
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— I egenskap av experter på rörlighet i arbetslivet, tillhandahålla eller samordna tillhandahållandet av
information, yrkesvägledning och stöd vid arbetsförmedling till arbetsgivare och arbetssökande.
— Bidra till att integrera Eurestjänsterna i sin organisation och tillhandahålla utbildning och stöd till annan
personal.
— Bidra till samarbete inom Euresnätverket.
— Bidra till Euresnätverkets goda rykte genom att visa yrkesmässig hövlighet och vara kundorienterad.
Euresrådgivarna förväntas ha flera olika arbetsuppgifter, av vilka somliga kan kräva en viss specialisering.
Euresansvariga och Eurespartner som har Euresrådgivare anställda ska fastställa de särskilda arbetsuppgifter
som de ska utföra samt den tid som ska avsättas för Euresverksamheten.
För varje utsedd Euresrådgivare måste en individuell arbetsbeskrivning utarbetas och regelbundet uppdateras.
Denna måste godkännas av alla berörda parter (Euresrådgivare, Euresansvarig, budgetansvarig samt arbets
givar- och arbetstagarorganisationer om Euresrådgivaren tillhör en sådan organisation). De individuella
arbetsbeskrivningarna bör ligga till grund för att fastställa utbildningsbehoven och utbildningssätt för de
olika typerna av Euresrådgivare.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska ge sina Euresrådgivare de resurser som krävs för att de ska
kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta avser bl.a.
— tillstånd att frigöra sig för arbetsuppgifter som gäller Eures, företrädesvis på heltid, dock minst under en
halv normal heltidsekvivalent,
— utrustning på arbetsplatsen,
— nödvändiga verktyg för informationsvägledning och rådgivning,
— deltagande i grundutbildning och fortbildning (utifrån fastställda utbildningsbehov och utbildningssätt)
2.3.2 Utbildning
Eures medlemmar och samarbetspartner ska se till att Euresansvariga, Euresrådgivare och annan personal
som kan komma att arbeta med att tillhandahålla Eurestjänster har lämplig kompetens och utbildning.
Alla potentiella Euresrådgivare ska genomgå det inledande utbildningsprogram som organiseras på EU-nivå,
efter att ha genomgått det utbildningsprogram som Euresmedlemmarna anordnar inför detta utbildnings
program. Gränsöverskridande utbildning kommer att vara fokuserad på särskilda ämnen, eventuellt med
inriktning på arbetsmarknaderna i gränsregionerna.
Vidare rekommenderas att alla Euresansvariga, Euresrådgivare och annan personal som arbetar med att
tillhandahålla Eurestjänster regelbundet deltar i fortbildning (fysisk eller virtuell klassrumsutbildning), utifrån
de fastställda utbildningsbehoven och utbildningssätten.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska aktiv medverka i tillhandahållandet av all slags utbildning för
nätverket genom att till exempel i samarbete med Eures samordningsbyrå anordna besök och andra utbyten
för tjänstemän från andra medlemsstater, exempelvis seminarier och konferenser, samt ytterligare fortbild
ningsprogram för specialiserad personal.
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2.4 Riktlinjer och verksamhetsplaner för Eures
2.4.1 Riktlinjer för Eures
Vart tredje år ska Eures samordningsbyrå, i samråd med Eures högnivågrupp för strategiska frågor, anta
riktlinjer för Euresverksamheten under den kommande treårsperioden, nedan kallade riktlinjerna för Eures.

I riktlinjerna för Eures anges den allmänna operativa målsättningen för den berörda perioden samt villkoren
för eventuellt ekonomiskt stöd från Europeiska gemenskapen.

2.4.2 Verksamhetsplaner
Vart tredje år ska Euresmedlemmarna lämna in sina verksamhetsplaner för den kommande treårsperioden.

Verksamhetsplanerna ska grundas på riktlinjerna för Eures och innehålla uppgifter om följande:

— De uppgifter som föreskrivs i artikel 9 i beslutet:

a) den huvudsakliga verksamhet som Euresmedlemmen ska bedriva inom ramen för nätverket, inklusive
sådan transnationell, gränsöverskridande och branschspecifik verksamhet som avses i artikel 17 i
förordning (EEG) nr 1612/68,

b) den personal och de ekonomiska resurser som tilldelats för tillämpningen av del II i förordning (EEG)
nr 1612/68,

c) formerna för övervakning och utvärdering av den planerade verksamheten, inklusive den information
som ska lämnas till kommissionen varje år.

Verksamhetsplanerna ska även innehålla en utvärdering av verksamheten och de framsteg som gjorts under
den föregående perioden.

— En beskrivning och utvärdering av den strategiska utveckling som krävs för att genomföra varje riktlinje
under hela den period som riktlinjerna för Eures omfattar.

I tillämpliga fall ska ovan nämnda uppgifter också inkludera medlemmarnas samarbete med Eures sam
arbetspartner.

2.4.3 Särskilda regler om gränsöverskridande verksamhet
I enlighet med artikel 8.2 a ii i beslutet ska Eures medlemmar och samarbetspartner gemensamt utveckla ett
samarbete över gränserna, som ska organiseras inom ramen för Eurespartnerskap över gränserna och/eller
gränsöverskridande samarbete.

Huvuduppgifterna för ett gränsöverskridande partnerskap är att

1. genom Euresrådgivarna och annan personal vid partnerskapets medlemsorganisationer erbjuda kund
tjänster till faktiska och potentiella gränspendlare och deras arbetsgivare genom att tillhandahålla och
utbyta information och råd om lediga platser, platsansökningar, levnads- och arbetsvillkor och annan
relevant information om arbetsmarknaden i gränsregionen, t.ex. socialförsäkring, skatter och arbetsrätt,
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2. underlätta förmedlingen av arbeten på arbetsmarknaden i gränsregionen och utveckla gemensamma
åtgärder och projekt för arbetsförmedling samt information om arbets- och utbildningsmöjligheter,
3. säkerställa ett konstant flöde och utbyte av information genom direkta och regelbundna kontakter mellan
Euresrådgivarna i gränsregionen,
4. övervaka hinder för rörligheten i gränsregionen och till beslutsfattare på regional, nationell och europeisk
nivå lägga fram förslag på lämpliga lösningar för att undanröja sådana hinder,
5. samordna, bidra till och utveckla projekt som syftar till en bättre fungerande arbetsmarknad i gräns
regionen, som inbegriper ett samarbete med andra relevanta program vars målsättning är att skapa
hållbara strukturer för samordningen av gränsöverskridande partnerskap.
Dessa uppgifter kan kompletteras med ytterligare uppgifter beroende på lokala och ekonomiska förhållan
den.
2.4.3.1 O r g a n i s a t i o n e n a v E u r e s g r ä n s ö v e r s k r i d a n d e p a r t n e r s k a p o c h v e r k 
samhet
Gränsöverskridande partnerskap omfattar offentliga arbetsförmedlingar i samtliga berörda regioner samt
fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer som angetts av Euresmedlemmarna i enlighet med
gällande nationell lagstiftning och praxis. Ett partnerskap kan även omfatta följande organisationer:
— Regionala och lokala myndigheter eller sammanslutningar av dessa.
— Organisationer som arbetar med yrkesutbildning samt universitet och högskolor.
— Andra relevanta aktörer på arbetsmarknaden i gränsregionen.
Alla partner har åtagit sig att verka för partnerskapets mål och bidra till att finansiera den verksamhet som
bedrivs. Gränsöverskridande partnerskap betraktas som fasta nätverk med klart definierade mål.
Med Eures gränsöverskridande partnerskap avses en tjänsteleverantör som verkar i en särskild gränsregion
inom EES och i Schweiz. I sin verksamhet erhåller de strategisk vägledning från en Euresmedlem som de
själva utsett. De deltagande Euresmedlemmarnas ansvariga (1) är också medlemmar i det gränsöverskridande
partnerskapets styrkommitté och har rösträtt.
2.4.3.2 D e n i n t e r n a o r g a n i s a t i o n e n f ö r E u r e s g r ä n s ö v e r s k r i d a n d e p a r t n e r s k a p
Alla partnerskap beslutar själva om sin interna organisation, i enlighet med principerna för en sund och
effektiv ekonomisk förvaltning. En styrkommitté ska inrättas, i vilken alla deltagande organisationer är
representerade, däribland den Euresmedlem som utsetts för att ge strategisk vägledning till partnerskapet.
Styrkommittén är partnerskapets viktigaste beslutsfattande organ. Den ska sörja för partnerskapets över
gripande sammanhållning och fastställa dess strategi i enlighet med riktlinjerna för Eures. Styrkommittén ska
bl.a.
— lägga fram förslag till verksamheter som ska tas med i det gränsöverskridande partnerskapets treåriga
och årliga verksamhetsplaner, tillsammans med en uppskattning av de budgetmedel som krävs för att
bedriva denna verksamhet,
— säkerställa ett effektivt genomförande samt en effektiv övervakning och utvärdering av verksamheten,
inbegripet finansieringen av denna, samt genomföra regelbundna resultatbedömningar,
— utse en samordnare som ska se till att partnerskapet fungerar väl.
(1) I enlighet med artikel 3 a i kommissionens beslut 2003/8/EG ska Euresmedlemmarna vara de centrala kontoren vid de
nationella offentliga arbetsförmedlingarna.
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2.5 Främjande av Euresnätverket
För att Euresnätverket ska bli framgångsrikt är det mycket viktigt att såväl potentiella kunder som de
personer som arbetar inom Eures medlemmars och samarbetspartners organisationer har full kännedom
om vad nätverket har att erbjuda.
2.5.1 Kommunikationsstrategi och kommunikationsplaner
Eures samordningsbyrå ska tillsammans med Eures medlemmar och samarbetspartner utarbeta en övergri
pande kommunikationsstrategi för att se till att nätverket agerar på ett konsekvent och samordnat sätt
gentemot sina kunder.
Euresmedlemmarna ska, utifrån denna övergripande strategi, utveckla egna marknadsföringsplaner och ta
med dem i sina respektive treåriga och årliga nationella verksamhetsplaner för Eures.
Eures samarbetspartner ska medverka i de informations- och marknadsföringsåtgärder som utformas av de
berörda Euresmedlemmarna och Eures samordningsbyrå.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska se till att det informations- och marknadsföringsmaterial som
de tillhandahåller är förenligt med den övergripande kommunikationsstrategin och med den information
som lämnas av Eures samordningsbyrå.
2.5.2 Eures logotyp
Eures servicemärke samt dess särskilda logotyp är kommissionens egendom. Eures medlemmar och sam
arbetspartner ska använda Eures logotyp i all verksamhet som rör Eures.
Information som läggs fram under Eures logotyp ska vara förenlig med Europeiska unionens politik och
intressen och med Eures mål.
Endast Eures samordningsbyrå kan ge en tredje part tillstånd att använda Eures logotyp och ska informera
Eures berörda medlemmar och samarbetspartner om detta. Eures medlemmar och samarbetspartner som
konstaterar att Eures logotyp missbrukas av en tredje part ska omedelbart informera samordningsbyrån om
detta.
2.6 Principer för övervakning och utvärdering av Euresverksamheten
För att förbättra och effektivisera Eurestjänsterna förbinder sig Eures medlemmar och samarbetspartner att
övervaka och utvärdera all Euresverksamhet som de ansvarar för med avseende på kvantitet, kvalitet och
verkan.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska regelbundet tillhandahålla Eures samordningsbyrå uppgifter om
antalet lediga platser, antalet platsansökningar som behandlats och antalet tillsatta arbetsplatser enligt de
gemensamma rapporteringsmallar som fastställs inom nätverket. De ska även tillhandahålla uppgifter om
antalet kunder som efterfrågar andra typer av rådgivningstjänster. Med detta avses bl.a. uppgifter om
personlig service och användning av IT-verktyg.
För alla åtgärder och projekt som Eures medlemmar och samarbetspartner planerar att genomföra ska
tydliga mål och indikatorer utarbetas för att göra det möjligt att bedöma huruvida målen har uppfyllts
enligt riktlinjerna för Eures. Dessa mål och indikatorer ska användas i de rapporter som regelbundet läggs
fram för Eures samordningsbyrå.
Varje Euresmedlems treåriga verksamhetsplan ska omfatta en allmän utvärdering av situationen för Eures i
det landet, med en utvärdering av kvaliteten på Eures verksamhet och tjänster och av kundnöjdheten samt
en konsekvensbedömning.
Eures samordningsbyrå kommer att inleda en extern utvärdering av Eures verksamhet minst en gång vart
tredje år efter antagandet av kommissionens beslut.
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DEL III
ENHETLIGT SYSTEM OCH GEMENSAMMA MALLAR FÖR UTBYTE AV INFORMATION

För att Euresnätverket ska kunna fungera är det viktigt att det finns ändamålsenliga system och förfaranden
för informationsutbytet. Eures medlemmar och samarbetspartner ska hålla sig till det enhetliga system och
de gemensamma mallar som upprättas av Eures samordningsbyrå i nära samarbete med dem.
Det enhetliga systemet beskriver den allmänna ramen för utbytet av uppgifter, t.ex.
— den typ av information som ska utbytas,
— hur ofta information ska utbytas,
— hur andra av Eures medlemmar och samarbetspartner ska få tillgång till informationen.
De gemensamma mallarna beskriver innehållet i och formen för de olika typer av uppgifter som ska
utbytas.
Euresmedlemmarna ska samarbeta med andra relevanta tjänster i sina respektive medlemsstater för att se till
att de uppgifter som de tillhandahåller är enhetliga och samordnade.
Eures medlemmar och samarbetspartner ska samarbeta för att utveckla verktyg och metoder för att förbättra
sina tjänster och informationssystem, bland annat genom utnyttjandet av ny informationsteknik.
Utfärdad i Bryssel den 26 oktober 2010.
För Eures samordningsbyrå
Robert VERRUE
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