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Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. A-punkter
3. A-punkter
4. a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och
arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 1365/75
b) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94
c) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av
yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning
(EEG) nr 337/7

Dokumentbeteckning:
ST 14559/16 + ST 14559/16 ADD 1 - ADD 311530/16 SOC 477 EMPL
311 CODEC 1111
11531/16 SOC 478 EMPL 312 CODEC 1112

11532/16 SOC 479 EMPL 313 EDUC 260 CODEC 1113

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Beslut om allmän inriktning.
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson och Anna Ekström
Förslagets innehåll:
Kommissionen har presenterat förslag till reviderade förordningar om
inrättande av tre EU-myndigheter: Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån
(EU-Osha) och Cedefop.
Syftet med revideringen är att anpassa myndigheternas förordningar till EU:s
gemensamma ansats för decentraliserade organ. Revideringen innebär även
att myndigheternas mål och uppgifter uppdateras så att de bättre återspeglar
utvecklingen både inom respektive myndighet och i de sammanhangen där
de är verksamma.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen anser att Sverige vid rådsmötet kan ställa sig bakom den
allmänna inriktningen. Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Arbetsmarknadsutskottet informerades om förhandlingarna den 22
september 2016. Överläggning med Utbildningsutskottet ägde rum den 8
november.
Fortsatt behandling av ärendet:
Europaparlamentets behandling inväntas.
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5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16
december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med
tillhandahållande av tjänster (första behandlingen). Interinstitutionellt
ärende: 2016/0070 (COD)

Dokumentbeteckning:
14368/16 SOC 705 EMPL 484 MI 710 COMPET 582 CODEC 1647
JUSTCIV 296
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt. Rådet föreslås notera ordförandeskapets lägesrapport.
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson
Förslagets innehåll:
Ordförandeskapets lägesrapport redogör för förhandlingarna som förts i
rådsarbetsgruppen under hösten. Kommissionens förslag innehåller vissa
ändringar i utstationeringsdirektivet, som reglerar vilka bestämmelser som
ska gälla när arbetstagare utstationeras för arbete under en begränsad tid i ett
annat land inom EU/EES.
Förslaget till ändring av utstationeringsdirektivet presenterades i mars 2016.
Därefter har förhandling skett i rådsarbetsgruppen för sociala frågor. En
första lägesrapport presenterades vid ministermötet i juni. Med anledning av
”gula kortet-proceduren” meddelade kommissionen i juli 2016 att de avsåg
att vidhålla sitt förslag. Ordförande har därefter lagt fram kompromissförslag
i rådsarbetsgruppen, men ingen samsyn råder kring de framlagda förslagen.
Se även rådspromemoria för dagordningspunkt 5.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Sverige kan notera lägesrapporten och vid behov framföra den ståndpunkt
som framgår av rådspromemorian.
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Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Frågan behandlades i EU-nämnden inför Konkurrenskraftsrådet den 20 maj
2016 samt inför EPSCO den 10 juni 2016. Överläggning med
Arbetsmarknadsutskottet om svenska ståndpunkter hölls den 12 april 2016.
Fortsatt behandling av ärendet:
Förhandlingarna i rådet fortsätter under Maltas ordförandeskap.
Europaparlamentet avser att presentera sitt utkast till resolution i december
2016.
Faktapromemoria:
Ändring av utstationeringsdirektivet 2015/16:FPM67
6. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning
av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller
tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (första
behandlingen)Interinstitutionellt ärende: 2015/0278 (COD)
Dokumentbeteckning:

14463/16 SOC 711 MI 718 ANTIDISCRIM 70 AUDIO 124 CODEC
1666
14799/15 SOC 700 MI 770 ANTIDSCRIM 15 AUDIO 34 CODEC 1774
+ COR 1
+ COR 2
+ REV 1 (lt)
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt. Rådet föreslås notera ordförandeskapets lägesrapport.
Ansvarigt statsråd:
Åsa Regnér
Förslagets innehåll:
I lägesrapporten framgår att det slovakiska ordförandeskapet har presenterat
flera kompromissförslag där man gjort flera förtydliganden.
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Flera medlemsstater har påtalat att det fortfararande finns grundläggande
problem med förslaget, bland annat hur det förhåller sig till sektorspecifik
lagstiftning
Flera medlemsstater vill lyfta ut särskilt reglerade områden från
tillgänglighetsdirektivet och driver linjen att de ska regleras i sektorspecifik
lagstiftning istället. Det rör främst audiovisuella mediatjänster, transport,
Europeiska struktur- och investeringsfonderna samt upphandling.
I ordförandeskapets lägesrapport framgår också att många medlemsländer
har vidhållit generella granskningsförbehåll på direktivförslaget.
Syftet med förslaget är att bidra till att förbättra den inre marknadens
funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga
produkter och tjänster. Förslaget ska hjälpa medlemsländerna att uppfylla
sina nationella åtaganden samt sina skyldigheter enligt FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De varor och tjänster som omfattas av KOM förslag är bland annat datorer
och operativsystem, biljett- och incheckningsmaskiner, smarta telefoner,
digital TV-utrustning, telefonitjänster och utrustning till detta, audiovisuella
mediatjänster, kollektivtrafiktjänster med flyg, buss på järnväg och på vatten,
banktjänster, e-böcker samt e-handel.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen föreslår att Sverige noterar lägesrapporten vid EPSCO-rådsmötet
den 8 december.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Förslaget till direktiv har tidigare behandlats vid överläggning i
Socialutskottet den 26 januari och information till utskottet den 9 juni 2016.
Fortsatt behandling av ärendet:
Förhandlingar pågår fortfarande i rådsarbetsgruppen för sociala frågor.
Nuvarande ordförandeskapet har tillsammans med inkommande maltesiskt
ordförandeskap för avsikt att ta fram en gemensam enkät som ska skickas ut
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till medlemsländerna. Enkätsvaren ska ge vägledning inför
förhandlingsarbetet framöver.
Faktapromemoria:
Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM40
7. Förslag till rådets direktiv om genomförande av principen om
likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse,
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning
Interinstitutionellt ärende: 2008/0140 (CNS)

Dokumentbeteckning:
11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246
14284/16 SOC 687 ANTIDISCRIM 66 JAI 929 MI 701 FREMP 182
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt. Rådet förväntas notera ordförandeskapets lägesrapport.
Ansvarigt statsråd:
Alice Bah Kuhnke
Förslagets innehåll:
Med stöd av artikel 13 i EG-fördraget (nu artikel 19.1 EUF-fördraget)
presenterade kommissionen den 2 juli 2008 ett förslag till direktiv med
förbud mot diskriminering på grund av religion eller övertygelse,
funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Direktivet ska tillämpas
på alla personer, såväl inom den offentliga som den privata sektorn i fråga
om socialt skydd, inklusive social trygghet och hälso- och sjukvård,
sociala förmåner, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av
varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder.
Syftet med förslaget är att diskrimineringsgrunderna ska få ett likvärdigt
skydd på EU-nivå.
Förslaget har behandlats i rådsarbetsgruppen för sociala frågor. Vid
EPSCO-rådets möte den 8 december kommer ordförandeskapet
presentera en lägesrapport.
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Det krävs enhällighet i rådet för att direktivet ska antas. Förslaget har
sedan det lades fram i juli 2008 blockerats av några medlemsstater.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen föreslår att Sverige noterar lägesrapporten.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Förslaget har behandlats i EU-nämnden den 26 september och den 12
december 2008, den 5 juni och den 25 november 2009, den 4 juni och den
3 december 2010, den 15 juni och den 25 november 2011, den 15 juni och
den 30 november 2012, den 14 juni och den 6 december 2013, den 13 juni
och den 5 december 2014, 12 juni och den 4 december 2015 samt den
10 juni 2016.
Överläggning med Arbetsmarknadsutskottet skedde senast den
13 oktober 2015 och Arbetsmarknadsutskottet informerades den
4 oktober 2016.

Faktapromemoria: 2007/08:FPM127127
8. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Dokumentbeteckning:
14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Diskussionspunkt.
Rådet väntas hålla en riktlinjedebatt
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson och Annika Strandhäll
Förslagets innehåll:
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Europeiska kommissionen lade den 8 mars 2016 fram ett meddelande som
beskriver hur EU kan gå tillväga för att utveckla en europeisk pelare för
sociala rättigheter. Samtidigt inleddes ett brett offentligt samråd som pågår
till den 31 december 2016 och ska tjäna som ett underlag för kommissionens
slutliga förslag om pelaren som planeras läggas i början av 2017.
Kommissionens arbete med att utveckla pelaren bygger på tanken om att
social- och sysselsättningspolitiken inte bara ska tillhandahålla skyddsnät
utan också ses som en produktiv faktor som bidrar till minskad ojämlikhet,
maximalt jobbskapande och en välmående arbetskraft i EU.
Till meddelandet finns en bilaga med ett första preliminärt utkast till pelare
som är tänkt som ett diskussionsunderlag för det offentliga samrådet.
Utkastet är indelat i tre kapitel: i, lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden;
ii, rättvisa arbetsvillkor samt iii, tillräcklig och hållbar social trygghet.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen avser att i diskussionen vid
rådsmötet framföra ståndpunkter i enlighet med vad som överlagts om med
Arbetsmarknadsutskottet:
Regeringen anser att den sociala dimensionen av EU är viktig för EU:s
legitimitet. Regeringen prioriterar ett starkt och socialt Europa som bygger
på en samverkan mellan tillväxt, konkurrenskraft, sociala framsteg, jämlikhet
och solidaritet. Initiativ som följer upp meddelandet om en europeisk pelare
för sociala rättigheter bör utformas utifrån vad som bedöms vara
ändamålsenligt för att uppnå denna samverkan och bidra till uppåtgående
social konvergens.
En utgångspunkt för regeringen är att fördelningen av befogenheter mellan
EU och medlemsstaterna och nationella system gällande arbetsmarknad,
sociala frågor och på skatte- och utbildningsområdet samt principerna om
subsidiaritet och proportionalitet respekteras. Regeringen anser att det, i
initiativ som följer upp meddelandet om en europeisk pelare för sociala
rättigheter, är önskvärt att huvudsakligen använda sig av existerande verktyg
och processer. Dubblering i förhållande till existerande processer, såsom
Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, bör undvikas.
Initiativ som följer upp meddelandet om en europeisk pelare för sociala
rättigheter bör spegla ambitionen om skydd för arbetstagare och stärkta
sociala villkor på EU:s nutida och framtida arbetsmarknad, bland annat mot
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bakgrund av den teknologiska utvecklingen. Sysselsättning är den primära
vägen ur fattigdom och social utsatthet. Samtidigt står, i ett socialt Europa,
social trygghet som ger en god levnadsstandard för alla individer under hela
livscykeln, i fokus. Vidare anser regeringen att de sociala skyddsnäten ska
vara öppna för alla och att frågan om likabehandling av minoriteter i
förhållande till övriga individer ska vara en uttrycklig referensram vid
utarbetande av initiativ inom ramen för pelaren. Detta är särskilt angeläget i
några av EU:s ekonomiskt minst utvecklade medlemsstater.
Regeringen ser gärna att kommissionen i det fortsatta arbetet med att
utforma initiativ som följer upp meddelandet främst inriktar sig på följande
områden: jämställdhet på arbetsmarknaden, en välfungerande etablering av
utrikes födda, god arbetsmiljö, välfungerande sociala trygghetssystem,
hälsofrämjande insatser, säkerställande av goda arbetsvillkor och kollektiva
rättigheter, då dessa kan bidra till tillväxt och uppåtgående social konvergens.
Regeringen anser att uppåtgående social konvergens är en fråga för alla
medlemsstater. Det är angeläget att det inte skapas ett tudelat socialt Europa.
Initiativ inom ramen för pelaren bör därför omfatta hela EU och utvecklas
utifrån de behov och utmaningar som alla EU:s medlemsländer står inför,
inte enbart euroländerna. Det är viktigt att även de ekonomiskt minst
utvecklade medlemsstaterna i EU omfattas av initiativ inom ramen för
pelaren för sociala rättigheter. På så sätt kan EU driva på reformer på
sysselsättningsområdet och det sociala området även i dessa länder. Om
pelaren ska leda till en bättre balans mellan det sociala och ekonomiska
Europa är det viktigt att alla EU:s medlemsstater deltar.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Sr Ylva Johansson överlade med Arbetsmarknadsutskottet om
kommissionens initiativ att inrätta en europeisk pelare för sociala rättigheter
den 30 augusti 2016. Ss Pernilla Baralt informerade Socialutskottet den 15
september och ss Therese Svanström Andersson informerade
Socialförsäkringsutskottet den 27 september. Sr Ylva Johansson samrådde
med EU-nämnden den 7 oktober inför att ett yttrande om pelaren för sociala
rättigheter skulle godkännas av EPSCO-rådet
Fortsatt behandling av ärendet:
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Kommissionens samråd pågår till slutet av 2016. Förslag som följer upp
meddelandet väntas presenteras av kommissionen under första halvåret
2017.
Faktapromemoria:
2015/16: FPM70 Meddelande om samråd om en europeisk pelare för sociala
rättigheter
9. Den europeiska planeringsterminen 2017

Dokumentbeteckning:
14363/16 SOC 701 EMPL 480 ECOFIN 1035 EDUC 373 Vilken typ av
behandling förväntas i rådet:
Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson och Annika Strandhäll
Förslagets innehåll:
Rådet väntas hålla ett utbyte av åsikter om årets europeiska termin, utifrån
underpunkterna a, b, och c.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen avser att i utbytet av åsikter särskilt lyfta fram tillväxtpotentialen i
att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Den europeiska terminen diskuteras regelbundet inom rådet. Den europeiska
terminen för 2017 har ännu inte diskuterats av rådet. Den 2 december
behandlas även frågan i EU-nämnden inför möte i Ekofin.
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a) Den årliga tillväxtöversikten, rapporten om
förvarningsmekanismen, utkastet till gemensam
sysselsättningsrapport samt utkastet till rekommendation om den
ekonomiska politiken för euroområdet

Dokumentbeteckning:
COM(2016) 725 final
COM(2016) 726 final
COM(2016) 727 final
COM(2016) 728 final
COM(2016) 729 final

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt.
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson och Annika Strandhäll

Förslagets innehåll:
Den 16 november publicerade kommissionen den årliga tillväxtöversikten
för 2017, utkastet till gemensam sysselsättningsrapport och den årliga
förvarningsrapporten för 2017 samt en rekommendation till euroområdet
som helhet. Dessa dokument utgör starten på 2017 års europeiska termin.
Den europeiska planeringsterminen är ett samlat ramverk för samordningen
av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (Europa 2020), stabilitets- och
tillväxtpakten samt det makroekonomiska obalansförfarandet.
Den årliga tillväxtöversikten

I den årliga tillväxtöversikten redovisar kommissionen förslag till
prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken för
2017. Prioriteringarna är i linje med förra årets tillväxtrapport, om än något
omformulerade. Prioriteringarna är:
 öka investeringar
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 fullfölja strukturella reformer
 säkerställa en ansvarsfull finanspolitik
Tillväxtöversikten har liksom i fjol ett starkt fokus på sociala frågor och
sysselsättningsfrågor och lyfter fram samspelet mellan social rättvisa och
tillväxt.
Utkast till gemensam sysselsättningsrapport

Kommissionen och rådet ska varje år, inom ramen för den europeiska
terminen upprätta en gemensam rapport till Europeiska rådet om
sysselsättningsläget och genomförandet av sysselsättningsriktlinjerna.
Utkastet till gemensam rapport publicerades samtidigt som den årliga
tillväxtöversikten. Rapporten analyserar den sociala utvecklingen och
sysselsättningsutvecklingen i unionen och presenterar på ett övergripande
plan sysselsättningsreformer som medlemsstaterna lagt fram det senaste året.
I rapporten ingår också resultattavlan som syftar till att bättre synliggöra den
sociala utvecklingen. I årets rapport redogörs också för det arbete som har
inletts inom rådet för att, genom pilotprojekt, ta fram riktmärkning på olika
områden vad gäller arbetslöshetsersättning och aktiv arbetsmarknadspolitik
samt färdigheter.
Den årliga förvarningsrapporten

Kommissionens förvarningsrapport om makroekonomiska obalanser utgör
starten på det årliga förfarandet för att identifiera makroekonomiska
obalanser. I rapporten anger kommissionen om det verkar finnas obalanser i
respektive medlemsstat och motiverar varför ett antal medlemsstater
kommer att bli föremål för fördjupad granskning av kommissionen under
våren 2017. Utifrån dessa granskningar kommer kommissionen att avgöra
om makroekonomiska obalanser föreligger eller inte.
Rekommendationen till euroområdet

Liksom i fjol har kommissionen presenterat ett förslag till rekommendation
till euroområdet som helhet i början av den europeiska terminen. I förslaget
till rekommendation till euroområdet ges euroområdet som helhet fem
rekommendationer. I år ger kommissionen förslag på en rekommendation
om att euroområdet som helhet ska bedriva en expansiv finanspolitik. I
rekommendationen kopplas euroområdets finanspolitiska ställning samman
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med tillämpningen av Stabilitets- och tillväxtpakten (STP). Mer specifikt görs
skrivningar om att tillämpningen av paktens regler ska bedömas utifrån hur
euroländer bidrar till euroområdets finanspolitiska ställning.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen välkomnar kommissionens presentation och kan på ett
övergripande plan ställa sig bakom de prioriteringar som kommissionen
föreslår för den ekonomiska politiken de kommande 12 månaderna. Ökade
investeringar, genomförandet av strukturreformer och en ansvarsfull
finanspolitik är av avgörande betydelse för att befästa återhämtningen i
Europas ekonomier.
Regeringen ser positivt på att sysselsättning och sociala frågor ges ökad vikt
som en integrerad del i årets tillväxtöversikt. Samtidigt är det viktigt att
fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande den
ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och sociala frågor även
fortsättningsvis respekteras.
Regeringen välkomnar den koppling som görs mellan social rättvisa och
tillväxt. Regeringen ser positivt på att kommissionen uppmärksammar den
tillväxtpotential som finns i bl.a. ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor
och de strukturreformer som behövs för att uppnå det. Regeringen vill i
sammanhanget betona vikten av tillgång till barnomsorg av god kvalitet och
till rimlig kostnad för både kvinnors och mäns möjlighet att yrkesarbeta och
förena arbetsliv och familjeliv. Vidare delar regeringen kommissionens syn
att väl fungerande integrationsstrategier är viktiga för att ta tillvara den resurs
som nyanlända innebär.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Den europeiska terminen diskuteras regelbundet inom rådet. Den europeiska
terminen för 2017 har ännu inte diskuterats av rådet. Den 2 december
behandlas även frågan i EU-nämnden inför möte i Ekofin.
Fortsatt behandling av ärendet:
Den europeiska terminen är en årlig samordningscykel. Den europeiska
terminen för 2017 kommer att behandlas i flera olika rådsformationer under
första halvåret 2017.
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Faktapromemoria:
Finns inte ännu men kommer att tas fram.

b) Bidrag till de sysselsättningsrelaterade och sociala
aspekterna av utkastet till rekommendation om den ekonomiska
politiken för euroområdet
Dokumentbeteckning: COM(2016) 726 final
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Beslutspunkt. Rådet väntas godkänna utkastet sysselsättnings- och
socialpolitiska aspekter av rekommendationen till euroområdet som helhet.
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson och Annika Strandhäll
Förslagets innehåll:
Liksom i fjol har kommissionen även i år presenterat ett förslag till
rekommendation till euroområdet som helhet i början av den europeiska
terminen.
Fem rekommendationer föreslås till euroområdet. En av dem berör
sysselsättningsaspekter och socialpolitiska aspekter. Det handlar om vikten
av både flexibilitet och trygghet för arbetstagare och arbetsgivare, väl
fungerande utbildningssystem och system för livslångt lärande, aktiv
arbetsmarknadspolitik samt moderna och tillräckliga socialförsäkringssystem.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Vid behandlingen av rekommendationen till euroområdet som helhet är det
endast länder som har euron som valuta som har rösträtt.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Årets rekommendation till euroområdet som helhet har inte behandlats
tidigare i riksdagen.
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Fortsatt behandling av ärendet:
Rekommendationen kommer även att behandlas på Ekofinrådet, och
förväntas godkännas av Europeiska rådet i mars nästa år.

c) Arbetsmarknadsparternas deltagande på nationell nivå i den
europeiska planeringsterminen
Dokumentbeteckning: 14367/16 SOC 704 EMPL 483 ECOFIN 1038
EDUC 376
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt.
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson
Förslagets innehåll:
Sysselsättningskommittén, EMCO, höll den 24 oktober i år en granskning av
hur medlemsstaterna, på ett nationellt plan, involverar arbetsmarknadens
parter inom ramen för den europeiska terminen. Granskningen syftar till att
följa upp uppmaningen i sysselsättningsriktlinjerna om att medlemsstaterna
aktivt bör involvera arbetsmarknadens parter när reformer och politik
utformas och genomförs. Vid mötet deltog representanter för
arbetsmarknadens parter på EU-nivå och nationell nivå.
Sysselsättningskommittén och arbetsmarknadens parter på EU-nivå har
utifrån mötet kommit överens om ett antal nyckelbudskap som ska ligga till
grund för arbete framöver.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen föreslår att Sverige välkomnar informationen från
sysselsättningskommitténs ordförande.
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Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Frågan har inte tidigare behandlats i riksdagen.

10. Utkast till rådets slutsatser om genomförandet av
ungdomsgarantin och ungdomssysselsättningsinitiativet

Dokumentbeteckning:
14334/16 SOC 696 EMPL 476 ECOFIN 1030 EDUC 369 JEUN 99
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Beslutspunkt. Antagande.
Ansvarigt statsråd:
Ylva Johansson
Förslagets innehåll:
I utkastet till rådsslutsatser uppmuntras bland annat medlemsstaterna och
kommissionen att gemensamt undersöka möjligheten att på bättre sätt
använda EU-medel för arbetslösa och inaktiva ungdomar. Medlemsstaterna
uppmuntras också att påskynda genomförandet av sysselsättningsinitiativet
för unga och att fortsätta ansträngningarna att nå ut till ungdomar som inte
är registrerade hos arbetsförmedlingen. Kommissionen uppmuntras att
fortsatt stödja medlemsstaterna med arbetet att bekämpa
ungdomsarbetslösheten. Sysselsättningskommittén uppmuntras att ytterligare
förbättra uppföljningen av det nationella genomförandet av
ungdomsgarantin, genom såväl den multilaterala granskningen inom den
europeiska terminen som indikatorramverket för uppföljningen av
ungdomsgarantin.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen ser positivt på det fortsatta arbetet med att bekämpa
ungdomsarbetslösheten i EU:s medlemsstater. Samtidigt är det viktigt att
framhålla den nationella kompetensen, det är medlemsstaterna som ansvarar
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för att genomföra de insatser som krävs på området. Regeringen anser att
det är viktigt att ungdomar i större utsträckning tar del av insatser utifrån
individens behov.
Det är viktigt att det skapas vägar in på arbetsmarknaden utan höga trösklar,
t.ex. genom jobb med lägre kvalifikationskrav, särskilt för de ungdomar som
riskerar att hamna utanför samhället eller i långtidsarbetslöshet. Regeringen
vill också framhålla betydelsen av att främja och skapa goda förutsättningar
för samverkan mellan berörda intressenter såsom arbetsgivare,
arbetsmarknadens parter och utbildningssektorn.
Regeringen föreslår att Sverige vid rådsmötet ställer sig bakom ett antagande
av rådsslutsatserna.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Rådsslutsatserna har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Överläggning
om rådsslutsatserna med Arbetsmarknadsutskottet skedde den 8 november
2016.
11. Utkast till rådets slutsatser om påskyndande av processen för
integrering av romer

Dokumentbeteckning:
14294/16 SOC 688 EMPL 471 ANTIDISCRIM 67 GENDER 41 JAI 934
EDUC 364 JEUN 97 FREMP 183 COHOM 141
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Beslutspunkt. Rådet antar slutsatserna med konsensus.
Ansvarigt statsråd:
Alice Bah Kuhnke
Förslagets innehåll:
Syftet med rådsslutsatserna är att påskynda arbetet med romsk inkludering i
medlemsstaterna. Medlemsstaterna uppmanas att regelbundet uppdatera och
följa upp de nationella strategierna för romsk inkludering, fortsätta arbeta för
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ökad romsk inkludering inom nyckelområden såsom utbildning, arbete och
hälsa och säkerställa romers inflytande och deltagande i arbetet.
Särskilt framträdande är behovet av ett tydligare ungdomsperspektiv som
lyfts fram i flera paragrafer. Även vikten av att säkerställa specifika åtgärder
för kvinnors rättigheter och egenmakt som syftar till att förbättra romska
kvinnors ställning i samhället och i arbetslivet uppmärksammas i
slutsatserna.
Medlemsstaterna uppmanas även erkänna den diskriminering och rasism
som drabbar romer och mot denna bakgrund vidta åtgärder på nationell och
lokal nivå för att genomföra och verkställa rättsliga garantier mot
diskriminering, rasism, främlingsfientlighet, hatbrott och hatpropaganda.
Kommissionen uppmanas att genomföra en halvtidsutvärdering av EU:s
ramverk för nationella strategier för inkludering av romer fram till 2020 och
att föreslå en strategi för tiden efter 2020. Kommissionen uppmanas också
att fortsätta ge stöd, vägledning och finansiering till nationella, regionala och
lokala myndigheter, det romska civilsamhället och andra relevanta aktörer
som aktivt verkar för romsk inkludering.
Förslag till svensk ståndpunkt:
Arbetet med romers rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen.
Regeringen anser att rådsslutsatserna kan fungera som en pådrivande kraft i
förhållande till medlemsstater som har stora utmaningar med romsk
inkludering.
Regeringen anser att det är viktigt att kommissionen och medlemsstaterna
fortsätter sina ansträngningar för att arbetet med romsk inkludering ska
påskyndas. Det handlar exempelvis om att medlemsstaterna regelbundet
uppdaterar och genomför åtgärder inom ramen för de nationella strategierna
för romsk inkludering. Det är bra att medlemsstaterna uppmanas att främja
och säkerställa romers inflytande och deltagande i genomförandet av
strategierna.
Regeringen föreslår att Sverige stödjer antagandet av rådets slutsatser.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
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Utkastet till rådsslutsatser har inte tidigare behandlats i EU-nämnden.
Överläggning har skett med konstitutionsutskottet den 29 september 2016.
12. Utkast till rådets slutsatser om kvinnor och fattigdom

Dokumentbeteckning:
14295/16 LIMITE SOC 689 GENDER 42 ANTIDISCRIM 68 MIGR 191
CONUN 199 DEVGEN 240
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Beslutspunkt. Antagande.
Ansvarigt statsråd:
Åsa Regnér
Förslagets innehåll:
EU:s ministerråd följer regelbundet upp hur medlemsstater och EU:s
institutioner genomför sina åtaganden enligt handlingsplanen från FN’s
kvinnokonferens i Peking 1995 (Pekingplattformen). Slovakien har under
sitt ordförandeskap i EU valt att fokusera på området kvinnor och
fattigdom ur Pekingplattformen.
Utgångspunkten i rådsslutsatserna är att fattigdom främst löses genom
tillgång till arbete så därför är Europa 2020-strategins målsättningar om
bekämpande av fattigdom samt kvinnors ökade sysselsättning i fokus.
På förslag från europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)har också två
indikatorer för uppföljning lagts till som inkluderar migranters och
flyktingars risk för fattigdom och deltagande på arbetsmarknaden.

Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen menar att rådsslutsatserna och dess indikatorer är ett bra
underlag för att bl.a. öka kommissionens ansträngningar att anta ett
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jämställdhetsperspektiv i insatser för att minska fattigdom t.ex. i förslag om
att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och inom ramen för den
europeiska planeringsterminen.
Regeringen föreslår att Sverige kan ställa sig bakom att rådsslutsatserna antas
vid EPSCO-rådsmötet den 8 december.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Överläggning med
Arbetsmarknadsutskottet skedde den 11 oktober 2016.
HÄLSA
13. Den europeiska planeringsterminen: den årliga tillväxtöversikten
2017  den folkhälsorelaterade delen

Dokumentbeteckning:
14688/16 LIMITE SAN 398 SOC 731
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Diskussionspunkt.
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
Förslagets innehåll:
Kommissionens årliga tillväxtöversyn innehåller årligen ett kortare
hälsoavsnitt. EU:s medlemsstater är inbjudna att kommentera just denna del.
Kommissionens rapport menar bl.a. att hälsopolitiken bör stödja och stärka
sociala skyddsnät och strategier för aktiv inkludering. Vidare att
medlemsstaterna måste fortsätta att reformera hälso- och sjukvårdssystem
för att säkerställa en universell tillgång till kostnadseffektiv hälso- och
sjukvård.
Förslag till svensk ståndpunkt:
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Hälso- och sjukvårdsfrågor faller i huvudsak under nationell kompetens.
Med detta som grund har regeringen inget emot att utbyta kunskap mellan
länder, eller diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor på EU-nivå. Detta ska inte
leda till bindande åtaganden, eller att kompetenfördelningen inom EU
förskjuts. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring hälsofrågor kan på ett
positivt sätt bidra till länders nationella arbete med att utveckla hälso- och
sjukvården.
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspolitiken stärker aktiv inkludering.
Samtidigt bedrivs hälso- och sjukvårdspolitiken utifrån ett bredare perspektiv
med målet att erbjuda en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård
av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.
Regeringen anser att det är bra om hälsoministrarna involveras i diskussioner
kring hälsofrågarna i den årliga tillväxtöversynen och i den europeiska
planeringsterminen. Var i Europeiska unionens råd som diskussionerna förs
menar regeringen dock främst är en koordineringsfråga, eftersom
ståndpunkter inför möten i rådet samordnas inom Regeringskansliet.
Regeringen anser att den europeiska planeringsterminen bör hanteras inom
upparbetade och existerande strukturer.
Datum för tidigare behandling i riksdagen:
Socialutskottet informerades den 24 november 2016.

Övriga frågor
Sysselsättning och sociala frågor
14. a) Ungdomsinitiativet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Föredragning av kommissionen.
Förslagets innehåll:
Under december månad avser kommissionen att presentera
ungdomsinitiativet.
21 (26)

b) Efterlysning av ett meddelande från kommissionen om
jämställdhetsstrategi

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från den tyska och den svenska delegationen
Förslagets innehåll:
På initiativ från Tyskland och Sverige har ett gemensamt brev tagits fram om
behovet av en ny jämställdhetsstrategi på EU-nivå.
c) Lägesrapport om:
i) Omnibusförordningen – EaSI, EGF, FEAD

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från ordförandeskapet.
Förslagets innehåll:
Kommissionen har lagt fram ett omnibus -förslag till teknisk översyn av
EU:s budgetförordning tillsammans med motsvarande ändringar i
sektorsregelverk (totalt 15 rättsakter om fleråriga program). Att
kommissionen föreslår förändringar i flera förordningar i samma förslag
motiveras med behovet att säkerställa en enhetlig förhandlingsprocess samt
att underlätta ett snabbt antagande. Aktuella förordningar har behandlas i
rådsarbetsgruppen för sociala frågor vid två tillfällen under hösten. En av
förordningarna som är föremål för ändringsförslag är förordning (EU) nr
1309/2013 som reglerar Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter (EGF). Ytterligare en förordning som är föremål för
ändringsförslag är förordning (EU) nr 1296/2013 som reglerar EUprogrammet för sysselsättning och social innovation (Easi).
Det första av tre föreslagna förordningsändringar i EU-regelverket för EGF
rör fortsatt möjlighet för unga NEETs – unga som varken arbetar eller
studerar – att ingå som deltagare i EGF-projekt även efter 2018 vilket är
befintligt regelverks slutdatum. Villkoret för deltagande föreslås vara samma
urvalskriterium som det som gällde för vilka som omfattas av
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sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2018. Övriga två
förordningsändringar rör förfarandet i samband med utbetalning av EGFmedlen efter det att en EGF-ansökan godkänts.
Föreslagna förordningsändringar i EU-regelverket för Easi innebär en
ändring av förbestämd andelsallokering inom Easi-programmets tre delar;
Progress, Eures och Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap. Med
förslaget ökar flexibiliteten beträffande fördelning av programmets medel
mellan de tre programdelarna.
ii) En ny kompetensagenda för Europa

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från ordförandeskapet.
Förslagets innehåll:
Den nya kompetensagendan är enligt kommissionen det högst prioriterade
initiativet i kommissionens arbetsprogram för 2016. Dess mål är ett
gemensamt engagemang och en delad vision om kompetens som nyckeln till
hållbara arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Ett gemensamt
åtagande för reformer på ett flertal områden där EU-åtgärder ger störst
mervärde eftersträvas.
d) Resultat av de konferenser som anordnats av det slovakiska
ordförandeskapet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från ordförandeskapet
e) Särskilda Olympiska vinterspel

Dokumentbeteckning:
14456/16 SOC 710 SPORT 81
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från den österrikiska delegationen
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HÄLSA
14f) Analys av de effekter som tilläggsskydd och farmaceutiska
incitament och belöningar har på innovation, tillgång och tillgänglighet
av läkemedel i EU

Dokumentbeteckning:
14568/16 PHARM 65 SAN 390 PI 136 COMPET 601 PHYTOSAN 37
PESTICIDE 3
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från kommissionen.
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
14g) Översyn av förordningen om läkemedel för pediatrisk
användning

Dokumentbeteckning:
14467/16 SAN 387 PHARM 64
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
14h) Tillståndet för hälso- och sjukvård i EU

Dokumentbeteckning:
14570/16 SAN 391
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
24 (26)

Information från kommissionen.
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
14i) Antimikrobiell resistens

Dokumentbeteckning:
14571/16 SAN 392 AGRI 621 VETER 126
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Informationspunkt
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
14j) Europeiska referensnätverk

Dokumentbeteckning:
14572/16 SAN 393
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från kommissionen
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
14k) WHO:s ramverkskonvention om tobakskontroll

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från ordförandeskapet och kommissionen.
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
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14l) Utfall av konferenser organiserade av det slovakiska
ordförandeskapet

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från ordförandeskapet.
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
14x) Kommissionens rapport om märkning av alkoholhaltiga drycker Artikel 16(4) i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av
livsmedelsinformation till konsumenterna

Dokumentbeteckning:
15001/16 DENLEG 87 AGRI 644 SAN 417
Vilken typ av behandling förväntas i rådet:
Information från den luxemburgska delegationen.
Ansvarigt statsråd:
Gabriel Wikström
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