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BESLUT
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 573/2014/EU
av den 15 maj 2014
om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 149,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,
efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,
med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande,
i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och
av följande skäl:
(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 unio
nens 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.

(2)

I artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) föreskrivs fri rörlighet för
arbetstagare inom unionen och i artikel 46 däri fastställs åtgärder för att genomföra denna fria rörlighet, särskilt
genom att säkerställa ett nära samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Det nätverk för offentliga
arbetsförmedlingar som inrättas genom detta beslut (nedan kallat nätverket) bör inte bara befatta sig med allmänna
aspekter på geografisk rörlighet utan även med en rad olika mål och initiativ genom stimulansåtgärder för att
förbättra medlemsstaternas samarbete på sysselsättningsområdet.

(3)

Detta beslut bör syfta till att främja samarbete mellan medlemsstaterna inom de offentliga arbetsförmedlingarnas
ansvarsområden. Det formaliserar och stärker det informella samarbetet mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
genom det existerande europeiska nätverket av chefer för offentliga arbetsförmedlingar som alla medlemsstater
har enats om att delta i. För att nätverkets potential ska kunna utnyttjas till fullo är det viktigt att alla medlems
stater fortsätter att delta i det. Detta deltagande bör anmälas till nätverkets sekretariat.

(4)

I enlighet med artikel 148.4 i fördraget antog rådet genom beslut 2010/707/EU (3) riktlinjer för medlemsstaternas
sysselsättningspolitik som har upprätthållits för åren 2011–2013. Dessa integrerade riktlinjer ger medlemssta
terna vägledning så att de kan utarbeta egna nationella reformprogram och genomföra reformerna. De integrerade

(1) EUT C 67, 6.3.2014, s. 116.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2014 (ännu inte offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 8 maj 2014.
(3) Rådets beslut 2010/707/EU av den 21 oktober 2010 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 308, 24.11.2010,
s. 46).
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riktlinjerna ligger till grund för landsspecifika rekommendationer som rådet riktar till medlemsstaterna i enlighet
med den artikeln. Under de senaste åren har dessa rekommendationer inkluderat särskilda rekommendationer om
de offentliga arbetsförmedlingarnas funktionssätt och kapacitet och den aktiva arbetsmarknadspolitikens verk
ningsgrad i medlemsstaterna.

(5)

De landsspecifika rekommendationerna skulle understödjas ytterligare genom en utökad evidensbaserad återkopp
ling om hur väl politiken och samarbetet genomförts mellan medlemsstaternas offentliga arbetsförmedlingar.
Nätverket bör därför ta konkreta initiativ, t.ex. till gemensamma evidensbaserade benchmarkingsystem, motsva
rande insatser för ömsesidigt lärande, ömsesidigt bistånd mellan medlemmarna i nätverket och genomförande av
strategiska åtgärder för att modernisera de offentliga arbetsförmedlingarna. Nätverkets och de enskilda medlem
marnas expertis bör också utnyttjas för att på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen eller sysselsätt
ningskommittén ta fram en evidensbas för utarbetande av sysselsättningspolitiken.

(6)

Ett utökat och mer fokuserat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna bör leda till ett förbättrat utbyte
av bästa praxis. Nätverket bör koppla samman resultaten från benchmarkingen och insatserna för ömsesidigt
lärande på ett sätt som möjliggör utvecklingen av en systematisk, dynamisk och integrerad benchlearningprocess.

(7)

Nätverket bör ha ett nära samarbete med sysselsättningskommittén i enlighet med artikel 150 i fördraget och bör
bidra till sysselsättningskommitténs arbete genom att tillhandahålla faktaunderlag och rapporter om politik som
genomförts av de offentliga arbetsförmedlingarna. Bidrag från nätverket till Europaparlamentet bör gå via sekreta
riatet och bidrag till rådet via sysselsättningskommittén, utan ändringar och i förekommande fall åtföljda av
kommentarer. Nätverkets samlade kunskaper om genomförandet av sysselsättningspolitiken och de jämförande
analyserna av de offentliga arbetsförmedlingarna skulle kunna vara ett stöd för politiska beslutsfattare på både
unionsnivå och nationell nivå vid bedömning och utarbetande av sysselsättningspolitiken.

(8)

Inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden bör nätverket bidra till genomförandet av sysselsätt
ningspolitiska initiativ, t.ex. rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (1).
Nätverket bör också stödja initiativ som syftar till bättre kompetensmatchning, arbete under anständiga villkor
och hållbart arbete samt ökad frivillig arbetskraftsrörlighet och till att underlätta övergången från utbildning till
arbete, bland annat genom stöd till vägledning och ökad öppenhet när det gäller färdigheter och kvalifikationer.
Nätverkets verksamhet bör omfatta utvärdering och bedömning av aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inbegripet
sådana som riktar sig till utsatta samhällsgrupper eller som är avsedda att motverka social utestängning.

(9)

Nätverket bör stärka samarbetet mellan medlemmarna, utveckla gemensamma initiativ för utbyte av information
och bästa praxis på alla områden där de offentliga arbetsförmedlingarna är verksamma, jämförande analyser och
rådgivning samt främjande av innovativa metoder för arbetsförmedling. Genom inrättandet av nätverket möjlig
görs heltäckande, evidensbaserade och resultatinriktade jämförelser mellan alla offentliga arbetsförmedlingar så att
bästa praxis kan identifieras för de tjänster som tillhandahålls av de offentliga arbetsförmedlingarna. Dessa resultat
bör bidra till en bättre utformning och ett bättre tillhandahållande av arbetsförmedlingstjänster inom deras
ansvarsområden. Nätverkets initiativ bör leda till större genomslagskraft för de offentliga arbetsförmedlingarnas
åtgärder och möjliggöra mer effektiv användning av offentliga medel. Nätverket bör också samarbeta med andra
arbetsförmedlingar.

(10)

I sitt årliga arbetsprogram bör nätverket fastställa de tekniska detaljerna när det gäller de offentliga arbetsförmed
lingarnas aktiviteter inom benchmarking och ömsesidigt lärande, framför allt de benchlearningmetoder som
bygger på de i bilagan till detta beslut angivna benchmarkingindikatorerna för de offentliga arbetsförmedlingarnas
resultatbedömning, kontextvariabler, uppgiftsinlämningskrav och inlärningsinstrument i det integrerade
programmet för ömsesidigt lärande. Benchmarkingområdena bör fastställas i detta beslut. Medlemsstaterna är allt
jämt behöriga att besluta om huruvida de ska delta frivilligt i ytterligare benchlearning inom andra områden.

(11)

Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget bör delegeras till kommissionen med avseende
på ändring av bilagan om benchmarkingindikatorer. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför

(1) EUT C 120, 26.4.2013, s. 1.
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lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och särskilt med experter från de offent
liga arbetsförmedlingarna. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att rele
vanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt
och på lämpligt sätt.

(12)

Eftersom de offentliga arbetsförmedlingarna bygger på olika modeller och har olika uppgifter och sätt att tillhan
dahålla tjänsterna är det medlemsstaternas sak att bland ledningen för den offentliga arbetsförmedlingen utse en
ledamot och en suppleant till nätverkets styrelse (nedan kallad styrelsen). I förekommande fall bör ledamoten eller
suppleanten i styrelsen även företräda andra offentliga arbetsförmedlingar från sin medlemsstat. Om det av konsti
tutionella skäl inte är möjligt för en medlemsstat att utse endast en offentlig arbetsförmedling bör man ange de
relevanta offentliga arbetsförmedlingarna, men deras antal bör begränsas till ett minimum och bestämmelsen att
en medlemsstat har en röst i styrelsen bör inte ändras. Styrelseledamöterna bör göra allt för att de lokala och
regionala myndigheternas åsikter och erfarenheter ska beaktas i nätverkets verksamhet, och för att hålla dessa
myndigheter underrättade om den verksamheten. Styrelseledamöterna bör ha befogenhet att fatta beslut på sina
offentliga arbetsförmedlingars vägnar. För att säkerställa delaktighet för alla offentliga arbetsförmedlingar i
nätverket bör dess verksamhet vara öppen för offentliga arbetsförmedlingar på alla nivåer.

(13)

För att säkerställa att det arbete som är gemensamt för de offentliga arbetsförmedlingarna stämmer väl överens
med den konkreta situationen på arbetsmarknaden bör nätverket ha tillgång till de mest aktuella arbetslöshetssiff
rorna på Nuts 3-nivå.

(14)

Nätverket bör i sitt arbete utgå från erfarenheterna i, samt ersätta, den befintliga informella rådgivande gruppen
europeiska nätverket för chefer för offentliga arbetsförmedlingar, som kommissionen har stött sedan 1997,och
vars synpunkter har beaktats i detta beslut. De huvudsakliga insatsområden som anges i den rådgivande gruppens
rapport med titeln PES Strategy 2020 bör bidra till moderniseringen och förstärkningen av de offentliga arbetsför
medlingarna.

(15)

Nätverket bör ge ömsesidigt stöd till nytta för medlemmarna och bör hjälpa medlemmarna med att stödja
varandra i arbetet med att modernisera organisationsstrukturerna och tillhandahållandet av tjänster genom utökat
samarbete, särskilt kunskapsöverföring, studiebesök och personalutbyten.

(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 (1) inom ramen för de anslag som fastställs av Europaparlamentet och rådet.

(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 finan
siering via Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Horisont 2020, unio
nens ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) som inrättades genom Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1291/2013 (2).

(18)

Nätverket bör se till att det inte ersätter eller överlappar utan kompletterar de åtgärder som vidtagits som en del
av den europeiska sysselsättningsstrategin i den mening som avses i avdelning IX i fördraget, framför allt de
åtgärder som vidtagits av sysselsättningskommittén och dess verktyg, såsom den gemensamma bedömningsramen
och programmet för ömsesidigt lärande. För att synergieffekter ska kunna uppstå bör kommissionen även se till
att nätverkets sekretariat har ett nära samarbete med sysselsättningskommitténs sekretariat.

(19)

Detta beslut står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Detta beslut syftar särskilt till att
säkerställa full respekt för rätten till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling och till att främja tillämpningen av
artikel 29 i stadgan.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för syssel
sättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för
mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 20.12.2013, s. 238).
(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1291/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Horisont 2020 – rampro
grammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1982/2006/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 104).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Inrättande av nätverket
Ett unionsomfattande nätverk för offentliga arbetsförmedlingar inrättas härmed för perioden från och med den 17 juni
2014 till och med den 31 december 2020 (nedan kallat nätverket). Nätverket ska genomföra de initiativ som anges i arti
kel 4.
Nätverket ska bestå av
a) de offentliga arbetsförmedlingar som medlemsstaterna utser,
b) kommissionen.
Sysselsättningskommittén ska ha observatörsstatus.
Medlemsstater med autonoma offentliga arbetsförmedlingar på lägre nivå än den nationella ska se till att dessa företräds
i tillräcklig grad i nätverkets särskilda initiativ.
Artikel 2
Definition av benchlearning
I detta beslut och i samband med nätverkets verksamhet avses med benchlearning inrättandet av en systematisk och integ
rerad koppling mellan arbetet med benchmarking respektive ömsesidigt lärande som består i kartläggning av goda
resultat genom indikatorbaserade benchmarkingsystem, inbegripet insamling, validering, konsolidering och bedömning
av uppgifter, med lämpliga metoder, varvid slutsatserna bör ligga till grund för konkret och evidensbaserat arbete med
ömsesidigt lärande, inbegripet modeller för god eller bästa praxis.
Artikel 3
Mål
Syftet med detta beslut är att främja samarbete mellan medlemsstaterna genom nätverket på sysselsättningsområdet,
inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden, i syfte att bidra till Europa 2020 och till genomförandet av
relevant unionspolitik, och därigenom stödja
a) de mest utsatta samhällsgrupperna med hög arbetslöshet, särskilt äldre arbetstagare och unga som varken arbetar eller
studerar,
b) arbete under anständiga villkor och hållbart arbete,
c) ett bättre funktionssätt för arbetsmarknaderna i EU,
d) identifiering av kompetensbrister och tillhandahållande av information om deras omfattning och var de finns samt
bättre matchning mellan arbetssökandenas kompetens och arbetsgivarnas behov,
e) bättre integrering av arbetsmarknaderna,
f) ökad frivillig geografisk och yrkesmässig rörlighet på rättvis grund för att tillgodose särskilda arbetsmarknadsbehov,
g) integration av personer som är utestängda från arbetsmarknaden som ett led i kampen mot social utestängning,
h) utvärdering och bedömning av aktiva arbetsmarknadsinitiativ och ett effektivt och verksamt genomförande av dessa.
Artikel 4
Nätverkets initiativ
1.

Inom de offentliga arbetsförmedlingarnas ansvarsområden ska nätverket särskilt genomföra följande initiativ:

a) Att utveckla och genomföra unionsomfattande evidensbaserad benchlearning bland de offentliga arbetsförmedlingarna
för att med lämpliga metoder jämföra resultaten av deras arbete inom följande områden:
i)

Att bidra till att minska arbetslösheten för alla åldersgrupper och för utsatta grupper;

ii) Att bidra till att minska arbetslöshetens varaktighet och att minska inaktivitet i syfte att motverka långtidsarbets
löshet och strukturarbetslöshet samt social utestängning;
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iii) Att tillsätta lediga tjänster (bland annat genom frivillig arbetskraftsrörlighet);
iv) Att kunderna är nöjda när det gäller de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster.
b) Att tillhandahålla ömsesidigt stöd antingen bilateralt eller i grupp genom samarbete, utbyte av information, erfaren
heter och personal mellan medlemmarna i nätverket, inklusive stöd för genomförandet av landsspecifika rekommen
dationer från rådet som rör de offentliga arbetsförmedlingarna på begäran av medlemsstaten eller den offentliga
arbetsförmedlingen i fråga.
c) Att bidra till modernisering och förstärkning av de offentliga arbetsförmedlingarna på viktiga områden, i enlighet
med Europa 2020-strategins sysselsättningspolitiska och sociala mål.
d) Att utarbeta rapporter på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen eller på eget initiativ.
e) Att bidra till genomförandet av relevanta politiska initiativ.
f) Att anta och genomföra sitt årliga arbetsprogram som fastställer dess arbetsmetoder, förväntade resultat och de
uppgifter som rör genomförandet av benchlearning.
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.
Vad gäller det initiativ som fastställs i led a i första stycket ska vid benchmarkingen de indikatorer som anges i bilagan
användas. Nätverket ska också delta aktivt i genomförandet av detta arbete genom att dela med sig av uppgifter,
kunskaper och metoder. Medlemsstaterna är alltjämt behöriga att besluta om huruvida de ska delta på frivillig basis i
ytterligare benchlearning inom andra områden än de som förtecknas i leden i–iv i led a.
2.
Nätverket ska upprätta en rapporteringsmekanism för de initiativ som anges i punkt 1. Vid tillämpningen av den
mekanismen ska medlemmarna i nätverket avlägga årliga rapporter till styrelsen.

Artikel 5
Samarbete
Nätverket ska inleda samarbete med relevanta berörda parter på arbetsmarknadsområdet, bland annat andra arbetsför
medlingar, och, i förekommande fall, arbetsmarknadens parter, organisationer som företräder arbetslösa personer eller
utsatta grupper, icke-statliga organisationer vars uppdrag rör sysselsättning, regionala och lokala myndigheter, det euro
peiska policynätverket för utveckling av en politik för livslång vägledning samt privata arbetsförmedlingar, genom att låta
dem medverka i verksamhet och möten av relevans i nätverket samt genom att utbyta information och uppgifter med
dem.

Artikel 6
Nätverkets funktionssätt
1.
Nätverket ska ledas av en styrelse. Medlemsstaterna ska till styrelsen utse en ordinarie ledamot och en suppleant
från sina respektive offentliga arbetsförmedlingars ledning. Kommissionen ska också utse en ordinarie styrelseledamot
och en suppleant. Suppleanterna i styrelsen ska ersätta de ordinarie ledamöterna vid behov.
Sysselsättningskommittén ska bland sina medlemmar och i enlighet med sin arbetsordning utse en representant som ska
ha observatörsstatus i styrelsen, förutom vid styrelsemöten som hålls i en begränsad krets. Styrelsen ska kunna hålla
möten i en begränsad krets där en ledamot per medlemsstat och en ledamot från kommissionen deltar, förutom när det
gäller punkter på dagordningen som rör det årliga arbetsprogrammet. Styrelsens arbetsordning bör innehålla närmare
bestämmelser om möten i en begränsad krets.
2.
Styrelsen ska utse en ordförande och två vice ordförande bland dess ledamöter som utsetts av en medlemsstat.
Ordföranden ska företräda nätverket. En vice ordförande ska ersätta ordföranden vid behov.
3.
Styrelsen ska enhälligt anta sin arbetsordning. Den arbetsordningen ska bland annat innehålla bestämmelser om
styrelsens beslutsfattande och om utnämning av ordförande och vice ordförande och deras mandatperiod.
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Styrelsen ska genom majoritetsbeslut anta

a) nätverkets årliga arbetsprogram, som ska omfatta inrättandet av arbetsgrupper och regler för språkanvändning vid
nätverkets möten,
b) en teknisk ram för genomförande, som en del av nätverkets årliga arbetsprogram, av benchmarking och ömsesidigt
lärande, däribland benchlearningmetoder som bygger på de i bilagan till detta beslut angivna benchmarkingindikato
rerna för jämförelse av de offentliga arbetsförmedlingarnas resultat, kontextvariabler, uppgiftsinlämningskrav och
inlärningsverktygen i det integrerade programmet för ömsesidigt lärande,
c) nätverkets årliga rapport. Rapporten ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet och den ska offentliggöras.
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.

Artikel 7
Finansiellt stöd för stimulansåtgärden
De sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska fastställas inom ramen för Progress/sysselsättningsdelen
av Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation, vars årliga anslag ska godkännas av Europapar
lamentet och rådet inom budgetramen.

Artikel 8
Ändring av bilagan om benchmarkingindikatorer
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 9 för att ändra bilagan som fastställer
benchmarkingindikatorer.

Artikel 9
Utövande av delegeringen
1.
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna arti
kel.
2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen från och med den 17 juni
2014 till och med den 31 december 2020.
3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får
verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet
datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.
En delegerad akt som antas enligt artikel 8 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 Europaparla
mentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommis
sionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller
rådets initiativ.

Artikel 10
Översyn
Senast den 18 juni 2017 ska kommissionen lämna en rapport om tillämpningen av detta beslut till Europaparlamentet,
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Man ska i rapporten särskilt bedöma i
vilken utsträckning nätverket har bidragit till uppnåendet av de mål som anges i artikel 3 och om det har fullgjort sina
uppgifter. Rapporten ska även innehålla en bedömning av hur benchmarkingen inom de områden som avses i
artikel 4.1 a i–iv har utvecklats och genomförts av nätverket.
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Artikel 11
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 12
Adressater
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 maj 2014.
På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

Ordförande

Ordförande

28.5.2014

28.5.2014
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BILAGA
BENCHMARKINGINDIKATORER

A. De kvantitativa indikatorerna för de områden som förtecknas i artikel 4.1 a i–iv är följande:
1. Bidrag till minskad arbetslöshet för alla åldersgrupper och för utsatta grupper
a) Antalet övergångar från arbetslöshet till sysselsättning per åldersgrupp, kön och kvalifikationsnivå, uttryckt
som andel av antalet registrerade arbetslösa personer.
b) Antalet personer som lämnar de offentliga arbetsförmedlingarnas arbetslöshetsregister, uttryckt som andel av
antalet registrerade arbetslösa personer.
2. Bidrag till att minska arbetslöshetens varaktighet och att minska inaktivitet i syfte att motverka långtidsarbets
löshet och strukturarbetslöshet samt social utestängning
a) Antalet övergångar till sysselsättning inom t.ex. 6 och 12 månader från inledd arbetslöshet per åldersgrupp,
kön och kvalifikationsnivå, uttryckt som andel av alla övergångar till sysselsättning inom de offentliga arbets
förmedlingarnas register.
b) Antalet inskrivna tidigare inaktiva personer i ett register hos en offentlig arbetsförmedling, uttryckt som andel
av samtliga inskrivna i det registret per åldersgrupp och kön.
3. Tillsättning av lediga tjänster (bland annat genom frivillig arbetskraftsrörlighet)
a) Antalet tillsatta lediga tjänster.
b) Svar på Eurostats arbetskraftsundersökning om de offentliga arbetsförmedlingarnas bidrag till att uppgiftsläm
naren hittade sitt nuvarande jobb.
4. Kundernas nöjdhet med de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster
a) Arbetssökandenas generella nöjdhet.
b) Arbetsgivarnas generella nöjdhet.
B. Områden för benchmarking genom kvalitativ intern/extern bedömning av prestationsverktyg för de områden som
förtecknas i artikel 4.1 a i–iv:
1. Strategisk resultatstyrning.
2. Utformning av operativa rutiner, såsom effektiv förmedling/profilering av arbetssökande och skräddarsydd
användning av aktiva arbetsmarknadsinstrument.
3. Varaktig aktivering och hantering av övergångar.
4. Arbetsgivarkontakter.
5. Evidensbaserad utformning och tillämpning av de offentliga arbetsförmedlingarnas tjänster.
6. Effektiv förvaltning av partnerskap med berörda parter.
7. Fördelning av de offentliga arbetsförmedlingarnas resurser.

