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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
235. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Efnahags- og félagsmálanefndin afhenti álitsgerð
sína 26. október 1995 (3) og svæðanefndin afhenti
álitsgerð sína 8. nóvember 1995.

2) Í samræmi við 118. gr. sáttmálans hefur fram-
kvæmdastjórnin það hlutverk að stuðla að náinni
samvinnu milli aðildarríkjanna á félagslega svið-
inu, einkum í málum sem varða atvinnu og starfs-
þjálfun.

3) Framkvæmdastjórnin vakti athygli á þeirri fyrirætl-
an sinni, sem fram kemur í aðgerðaáætlun á sviði
félagsmála til meðallangs tíma, að leggja til nýja
nálgun varðandi aðgerðir á sviði greiningar, rann-
sókna, samvinnu til að auka náið og skilvirkt sam-
ráð milli framkvæmdastjórnarinnar og aðildarríkj-
anna varðandi stefnumörkun í atvinnu- og vinnu-
markaðsmálum auk þess að hagræða í rannsóknar-
vinnu á hennar vegum og öðrum aðgerðum er
varða stefnumörkun í atvinnumálum.

4) Leiðtogaráðið sem kom saman í Amsterdam 16. og
17. júní 1997, vakti athygli á að náðst hefði sam-
komulag um að taka upp í sáttmálann nýjan bálk
um atvinnumál, með fyrirvara um fullgildingu. Það

lét þess getið að ráðið skyldi kappkosta að láta við-
komandi ákvæði þessa bálks öðlast gildi þegar í
stað. Í ályktun sinni um vöxt og atvinnu, þar sem
minnst var ályktana leiðtogaráðsins sem kom sam-
an í Essen 9. og 10. desember 1994, framtaks-
verkefnis framkvæmdastjórnarinnar „Aðgerðir í
atvinnumálum – Trúnaðarsamkomulag“ og Dublin-
yfirlýsingarinnar um atvinnumál frá 13. og 14. des-
ember 1996, áréttaði framkvæmdastjórnin að afar
brýnt væri að leggja á ný áherslu á að atvinnumál
skuli ætíð sitja í fyrirrúmi í stjórnmálastefnu Evr-
ópusambandsins.

5) Á sviði atvinnu- og félagsmála og efnahags- og fjár-
mála hafa ráðið og framkvæmdastjórnin verið
hvött til að fylgjast náið með þróun atvinnumála og
að kanna stefnu aðildarríkjanna í þeim efnum.

6) Því er rétt að styðja við þær aðgerðir bandalagsins
sem hafa að markmiði greiningu, rannsóknir og
samvinnu í atvinnu- og vinnumarkaðsmálum. Að-
gerðirnar, sem eru settar fram í þessari ákvörðun,
hafa í för með sér endurnýjun og hagræðingu á að-
gerðum bandalagsins á þessu sviði. Mikilvægt er að
safna tölfræðilegum upplýsingum á sviði atvinnu-
og vinnumarkaðsmála, greina þær og setja fram
eftir kyni.

7) Rétt er að veita framkvæmdastjórninni viðeigandi
heimildir til að koma þessum stefnum til fram-
kvæmda.

8) Í samræmi við niðurstöður leiðtogaráðsins í Amst-
erdam og með fyrirvara um þá ábyrgð bandalags-
ins að fjölga atvinnutækifærum getur þessi nálgun
leitt til virðisauka í bandalaginu með því að benda
á og hvetja til þess að notaðar verði bestu starfs-
venjur og stefnur, stuðlað að nýsköpun og reynslu
um málið miðlað. Því þarf að styðja við þessar
stefnur með virkri miðlun upplýsinga.

9) Innan þessa ramma skorar leiðtogaráðið á aðildar-
ríkin að hafa bein afskipti af vinnumarkaðnum og
undirstrikar mikilvægi tengslanna milli atvinnu-
sköpunar, vinnuhæfni og félagslegrar samheldni.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 63, 4.3.1998, bls. 26, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/1999 frá 2. júní 1999
um breytingu á bókun 31 við EES-samninginn um samvinnu á sér-
stökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB C 235, 9. 9. 1995, bls. 8 og Stjtíð. EB C 342, 14. 11. 1996, bls. 6.

(2) Stjtíð. EB C 166, 10. 6. 1996, bls. 179.

(3) Stjtíð. EB C 18, 22. 1. 1996, bls. 109.

ÁKVÖRÐUN RÁÐSINS

frá 23. febrúar 1998

um aðgerðir bandalagsins er varða greiningu, rannsóknir og samvinnu á sviði 
atvinnu- og vinnumarkaðsmála(*)

(98/171/EB)



10) Mikilvægt er að koma á viðeigandi tengslum við at-
vinnu- og vinnumarkaðsmálanefndina sem sett á
laggirnar með ákvörðun 97/16/EB (1) og aðila
vinnumarkaðarins.

11) Í þessari ákvörðun er tilgreind fjárhagsviðmiðun í
skilningi 2. liðar yfirlýsingar Evrópuþingsins, ráðs-
ins og framkvæmdastjórnarinnar frá 6. mars 1995,
samanber þó heimildir fjárveitingavaldsins sam-
kvæmt ákvæðum sáttmálans.

12) Í samræmi við sameiginlegu yfirlýsinguna frá 
30. júní 1982 (2) og samstarfssamning milli stofnana
frá 29. október 1993 um fjárlagareglu og endur-
bætur í fjárlagagerð (3) er nauðsynlegt að aðgerðir,
sem er komið til framkvæmda að frumkvæði fram-
kvæmdastjórnarinnar, eigi sér stoð í lögum.

13) Í sáttmálanum er ekki gert ráð fyrir öðrum heim-
ildum vegna samþykktar þessarar ákvörðunar en
þeim sem um getur í 235. gr.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.

Aðgerðir bandalagsins 

1. Aðgerðir bandalagsins, er varða greiningu, rann-
sóknir og samvinnu aðildarríkjanna á sviði atvinnu- og
vinnumarkaðsmála, eru hér með samþykktar fyrir tíma-
bilið 1. janúar 1998 til 31. desember 2000.

2. Í samræmi við viðmiðunarreglurnar, sem samþykkt-
ar voru af leiðtogaráðinu, er þessum aðgerðum ætlað að
stuðla að þróun samhæfðrar áætlunar um atvinnumál með
því að hafa eftirlit með og styðja við aðgerðir í aðildar-
ríkjunum, með tilhlýðilegu tilliti til ábyrgðar þeirra á þessu
sviði.

2. gr.

Markmið

1. Aðgerðirnar, sem er vísað til í þessari ákvörðun,
hafa í för með sér endurnýjun og hagræðingu á aðgerðum
bandalagsins er varða greiningu, rannsóknir, upplýsinga-
skipti og miðlun reynslu á sviði atvinnu- og vinnumarkaðs-
mála, með hliðsjón af fenginni reynslu af fyrri aðgerðum.

2. Þær miða að því að:

– stuðla að samvinnu á sviði greiningar, rannsókna og
eftirlits,

– skilgreina bestu starfsvenjur og ýta undir skipti og
miðlun á upplýsingum og reynslu,

– þróa virka upplýsingastefnu.

3. gr.

Ráðstafanir bandalagsins

1. Til að ná þeim markmiðum, sem vísað er til í 2. gr. og
með niðurstöður leiðtogaráðsins varðandi atvinnumál í
huga, skal með aðgerðunum, sem vísað er til í þessari
ákvörðun og hlutaðeigandi aðilar, þar með taldir aðilar
vinnumarkaðarins, hafa samvinnu um, ákveða samþætta
nálgun á viðeigandi vettvangi í aðildarríkjunum með eftir-
farandi framkvæmdaráðstöfunum:

a) þróun leiða til að kanna, greina, rannsaka og hafa
eftirlit með atvinnumálastefnum aðildarríkjanna og
árangri á vinnumarkaðnum,

b) stoð við miðlun upplýsinga, reynslu og bestu starfsvenja
með aðferðafræðilegum og tæknilegum stuðningi,

c) skjótri útbreiðslu á niðurstöðum þeirra framtaks-
verkefna sem ráðist hefur verið í og annarra
viðeigandi upplýsinga.

2. Með þetta í huga ber framkvæmdastjórninni einkum
að stuðla að því að finna, yfirfæra og breiða út ráðstafanir
sem styðja beint eða óbeint við tiltekna hópa fólks, er hafa
orðið sérstaklega fyrir barðinu á atvinnuleysi og þá eink-
um ungt fólk, konur og eldra fólk og þá sem hafa verið
atvinnulausir lengi.

3. Við framkvæmd þeirra ráðstafana, sem vísað er til í
1. mgr., ber framkvæmdastjórninni að taka tillit til töl-
fræðilegra gagna, rannsókna og verkefnaskýrslna sem
fyrirliggjandi eru hjá alþjóðastofnunum á borð við Efna-
hags- og framfarastofnunina (OECD) og Alþjóðavinnu-
málastofnunina (ILO).

4. gr.

Samræmi og fylld

Framkvæmdastjórnin og aðildarríkin skulu sjá til þess að
samræmi og fylld ríki milli ráðstafana sem eru gerðar sam-
kvæmt þessari ákvörðun og annarra viðeigandi áætlana og
framtaksverkefna bandalagsins.

5. gr.

Þátttaka annarra landa

1. Þær aðgerðir, sem löndum á Evrópska efnahags-
svæðinu, samstarfsríkjum í Mið- og Austur-Evrópu, Kýpur
og Möltu og þeim Miðjarðarhafslöndum sem eru sam-
starfslönd Evrópusambandsins er frjálst að taka þátt í,
skulu skilgreindar í anda tengsla Evrópusambandsins við
þessi lönd.
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(1) Stjtíð. EB L 6, 10. 1. 1997, bls. 32.

(2) Stjtíð. EB C 194, 28. 7. 1982, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB C 331, 7. 12. 1993, bls. 1.



2. Kostnaður við þátttökuna, sem vísað er til í 1. mgr.,
skal greiðast annaðhvort af hlutaðeigandi löndum eða af
þeim fjárlagaliðum bandalagsins sem taka til framkvæmd-
ar samstarfs-, samvinnu- eða sameignarfélagssamninga við
þessi lönd á hlutaðeigandi svæði.

6. gr.

Framkvæmd

Framkvæmdastjórnin skal koma þessum aðgerðum til
framkvæmda í samræmi við þessa ákvörðun.

7. gr.

Nefnd

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar
sem skipuð er fulltrúum aðildarríkjanna undir for-
mennsku fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar.

2. Nefndin skal skila áliti á eftirfarandi atriðum:

a) – almennum viðmiðunarreglum um aðgerðir banda-
lagsins sem um getur í þessari ákvörðun,

– árlegri vinnuáætlun og atriðum sem varða fjárhags-
lega sundurliðun aðgerðanna sem um getur í þess-
ari ákvörðun,

b) – nákvæmum reglum fyrir val á aðgerðum sem banda-
lagið styður, viðmiðunarreglum fyrir eftirlit og mat
bæði á hverri aðgerð um sig og í heild, og aðferðum
við útbreiðslu og dreifingu niðurstaðnanna.

3. Að því er snertir þau atriði, sem vísað er til í a-lið 2.
mgr., leggur fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar fyrir
nefndina drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefnd-
in skal skila áliti sínu á drögunum, innan þeirra tímamarka
sem formaðurinn setur eftir því hversu brýnt málið er.
Álitið skal samþykkt með þeim meirihluta sem mælt er
fyrir um í 2. mgr. 148 gr. sáttmálans þegar um er að ræða
ákvarðanir sem ráðinu ber að samþykkja að tillögu fram-
kvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna í
nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. For-
maðurinn greiðir ekki atkvæði.

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir sem
öðlast gildi þegar í stað. Séu þessar ráðstafanir hins vegar
ekki í samræmi við álit nefndarinnar, skal framkvæmda-
stjórnin tilkynna ráðinu um þær án tafar. Ef svo ber undir:

– skal framkvæmdastjórnin fresta framkvæmd ráðstafan-
anna, sem hún hefur ákveðið að gera, um tvo mánuði,

– er ráðinu heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum
meirihluta innan þeirra tímamarka sem um getur í
fyrri undirlið.

4. Að því er varðar þau atriði, sem vísað er til í b-lið 2.
mgr., leggur fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar fyrir nefnd-
ina drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal
skila áliti sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem
formaðurinn setur eftir því hversu brýnt málið er, með
atkvæðagreiðslu ef þörf krefur.

Álitið skal skráð í fundargerð; þar að auki hefur hvert
aðildarríki rétt til að láta bóka afstöðu sína í fundargerðina.

Framkvæmdastjórnin skal taka ítrasta tillit til álits nefnd-
arinnar. Henni ber að greina nefndinni frá því með hvaða
hætti álit hennar var haft til hliðsjónar.

8. gr.

Tengsl sem komið skal á

Framkvæmdastjórnin skal koma á nauðsynlegum tengsl-
um við atvinnu- og vinnumarkaðsmálanefndina auk þess
að koma á tengslum við aðila vinnumarkaðarins innan
ramma þeirra aðgerða sem um getur í þessari ákvörðun.

Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðila vinnumarkaðar-
ins í Evrópu, fari þeir fram á það, um niðurstöður af starfi
nefndarinnar sem vísað er til í 7. gr.

9. gr.

Fjármögnun

1. Fjárhagsviðmiðunin til framkvæmdar bandalagsað-
gerðum, sem um getur í þessari ákvörðun, eru 30 milljónir
ekna (ECU) fyrir tímabilið 1. janúar 1998 til 31. desember
2000.

2. Hinar árlegu fjárveitingar skulu heimilaðar af fjár-
veitingavaldinu innan marka fjárhagsáætlunar.

10. gr.

Skýrslur

Framkvæmdastjórnin skal leggja fram bráðabirgðaskýrslu
um niðurstöður aðgerðanna til Evrópuþingsins, ráðsins,
efnahags- og félagsmálanefndarinnar og svæðanefndar-
innar eigi síðar en 31. desember 1999 og lokaskýrslu eigi
síðar en 31. desember 2001.

11. gr.
Ákvörðun þessa skal birta í Stjórnartíðindum Evrópu-
bandalaganna.

Gjört í Brussel 23. febrúar 1998.

Fyrir hönd ráðsins,

R. COOK

forseti.
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