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Europejska sieć publicznych służb zatrudnienia 
Publiczne służby zatrudnienia to główne agencje realizujące politykę zatrudnienia ułatwiającą integrację osób 
poszukujących pracy na rynku pracy. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie i ulepszenie europejskiej 
sieci takich usług, między innymi poprzez współpracę z innymi zainteresowanymi stronami na rynku pracy oraz 
dostosowanie do wyzwań związanych z cyfryzacją, rozwojem technologicznym w świecie pracy i zmianami 
demograficznymi. Parlament Europejski ma głosować w pierwszym czytaniu podczas pierwszej sesji 
listopadowej w sprawie tekstu uzgodnionego z Radą w drodze rozmów trójstronnych. 

Kontekst 
Europejska sieć publicznych służb zatrudnienia została utworzona w 2014 r. w celu wzmocnienia – za 
pośrednictwem platformy wymiany dobrych praktyk i ustanowienia systemu wzajemnego uczenia się – 
zdolności i skuteczności publicznych służb zatrudnienia w okresie od czerwca 2014 r. do grudnia 2020 r. 
Wyniki oceny jej wdrożenia pokazują, że sieć wywarła pozytywny wpływ i umożliwiła zdobycie nowej 
wiedzy.  

Wniosek Komisji Europejskiej 
W dniu 11 września 2019 r. Komisja przyjęła wniosek mający na celu usprawnienie sieci na podstawie 
osiągniętych wyników, zacieśnienie współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia oraz 
przedłużenie działalności sieci do grudnia 2027 r. Publiczne służby zatrudnienia powinny mieć więcej 
możliwości przyczyniania się do opracowywania innowacyjnych strategii politycznych opartych na 
dowodach oraz więcej sposobności współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami na rynku 
pracy (tj. innymi podmiotami świadczącymi usługi w zakresie zatrudnienia: agencjami UE, partnerami 
społecznymi, organizacjami pozarządowymi, władzami regionalnymi i lokalnymi). Sieć powinna również 
obejmować niektóre instrumenty, w tym Europejski filar praw socjalnych i cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ. Przewiduje się finansowanie w ramach komponentu „Zatrudnienie i innowacje społeczne” z wniosku 
dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021–2027. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W dniu 23 czerwca 2020 r. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) przyjęła sprawozdanie 
dotyczące wniosku Komisji. W tym kontekście podkreślono potrzebę zacieśnienia współpracy między 
publicznymi służbami zatrudnienia, wzmocnienia wspólnych inicjatyw mających na celu wymianę 
najlepszych praktyk, modernizacji wszystkich publicznych służb zatrudnienia, wzmocnienia współpracy z 
partnerami społecznymi i organizacjami wspierającymi słabsze grupy społeczne oraz położenia większego 
nacisku na kwestie związane z rozwojem technologicznym w świecie pracy, swobodnym przepływem 
pracowników i gospodarką o obiegu zamkniętym. Sieć powinna również aktywnie wspierać integrację na 
rynku pracy osób długotrwale bezrobotnych i pracowników z niepełnosprawnościami. W wyniku negocjacji 
międzyinstytucjonalnych w dniu 24 września 2020 r. osiągnięto wstępne porozumienie, zatwierdzone przez 
Coreper (w imieniu Rady) w dniu 7 października i poddane pod głosowanie w komisji EMPL w dniu 15 
października. W porozumieniu do celów sieci dodano zapobieganie bezrobociu i poprawę szans osób 
poszukujących pracy na zatrudnienie. Podkreślono w nim również wyzwania związane z cyfryzacją i 
zmieniającym się światem pracy oraz integracją osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy, a także 
wzmocnioną współpracę z Komitetem Zatrudnienia (który doradza Radzie ds. Zatrudnienia i Spraw 
Społecznych). W następstwie wniosku Parlamentu dodano odniesienia do współpracy z publicznymi 
służbami zatrudnienia w państwach trzecich, a także odniesienia horyzontalne do polityki społecznej i 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ponadto dodano odniesienie do Europejskiego 
Zielonego Ładu. Uzgodniony tekst musi teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament podczas 
pierwszej sesji plenarnej w listopadzie. 
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