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Poprawka 27
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 149,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 149 i 14,

Or. fr

Poprawka 28
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Umocowanie 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Kartę praw podstawowych 
Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 
29 i 36,

Or. fr

Poprawka 29
Phil Bennion

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska18 poparła wniosek Komisji w 
sprawie strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu19. Rada 
Europejska opowiedziała się za pełną 

(1) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska18 poparła wniosek Komisji w 
sprawie strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu19. Rada 
Europejska opowiedziała się za pełną 
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mobilizacją odpowiednich instrumentów i 
polityk UE w celu ułatwienia osiągnięcia 
wspólnych celów oraz zachęciła państwa 
członkowskie do wzmożenia 
skoordynowanych działań. Publiczne 
służby zatrudnienia pełnią centralną rolę w 
realizacji celu strategii „Europa 2020” 
dotyczącego uzyskania do 2020 r. 
wskaźnika zatrudnienia wynoszącego 75 % 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w 
wieku 20-64 lat.

mobilizacją odpowiednich instrumentów i 
polityk UE w celu ułatwienia osiągnięcia 
wspólnych celów oraz zachęciła państwa 
członkowskie do wzmożenia 
skoordynowanych działań. Publiczne 
służby zatrudnienia pełnią centralną rolę w 
realizacji celu strategii „Europa 2020” 
dotyczącego uzyskania do 2020 r. 
wskaźnika zatrudnienia wynoszącego 75% 
w odniesieniu do kobiet i mężczyzn w 
wieku 20-64 lat, zwłaszcza w wyniku 
zmniejszenia bezrobocia młodzieży.

__________________ __________________
18 Nr: EUCO 13/10 z dnia 17.6.2010 r. 18 Nr: EUCO 13/10 z dnia 17.6.2010 r.
19 Komunikat Komisji Europa 2020 -
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 
z dnia 3 marca 2010 r.

19 Komunikat Komisji Europa 2020 -
Strategia na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 
z dnia 3 marca 2010 r.

Or. en

Poprawka 30
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Publiczne służby zatrudnienia 
świadczą usługi w ogólnym interesie 
gospodarczym, które jako takie są 
regulowane postanowieniami art. 14 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i art. 36 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Ponadto 
art. 29 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej stanowi, iż „Każdy ma prawo 
dostępu do bezpłatnego pośrednictwa 
pracy”.

Or. fr
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Poprawka 31
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 148 ust. 4 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dnia 
21 października 2010 r. Rada przyjęła 
wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia. 
W wytycznych tych zawarto wskazówki dla 
państw członkowskich w odniesieniu do 
określania ich krajowych programów 
reform oraz wdrażania reform. Wytyczne 
dotyczące zatrudnienia stanowią podstawę 
dla zaleceń dla poszczególnych krajów, 
które Rada kieruje do państw 
członkowskich na mocy art. 148 ust 4 
TFUE. W ostatnich latach uwzględniały 
one szczegółowe zalecenia dotyczące 
funkcjonowania i zdolności publicznych 
służb zatrudnienia oraz skuteczności 
aktywnej polityki rynku pracy w 
państwach członkowskich.

skreślony

Or. pt

Poprawka 32
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W obecnych realiach gospodarczych 
mobilność wytworzyła sytuacje, w których 
pracownicy regionów położonych na 
peryferiach gospodarczych są zmuszeni 
emigrować.

Or. pt
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Poprawka 33
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Korzystne byłoby dodatkowe poparcie 
zaleceń wzmocnioną podstawą dowodową, 
informacjami zwrotnymi na temat 
skuteczności wdrażania polityki i 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia państw członkowskich. W 
tym celu sieć publicznych służb 
zatrudnienia ustanowiona na mocy 
niniejszej decyzji powinna przeprowadzić 
konkretne inicjatywy w zakresie 
powszechnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach, 
odpowiadających im działań w dziedzinie 
wzajemnego uczenia się, wzajemnej 
pomocy między członkami sieci i 
wdrażania strategicznych działań na rzecz 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia. Szczególną wiedzę sieci i jej 
poszczególnych członków należy 
wykorzystać także do przedstawienia, na 
wniosek Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (Rady EPSCO) oraz 
Komitetu Zatrudnienia, dowodów rozwoju 
polityk zatrudnienia.

(4) Korzystne byłoby dodatkowe poparcie 
zaleceń wzmocnioną podstawą dowodową, 
informacjami zwrotnymi na temat 
skuteczności wdrażania polityki i 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia państw członkowskich. W 
tym celu sieć publicznych służb 
zatrudnienia ustanowiona na mocy 
niniejszej decyzji powinna przeprowadzić 
konkretne inicjatywy w zakresie 
powszechnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach, 
odpowiadających im działań w dziedzinie 
wzajemnego uczenia się, wzajemnej 
pomocy między członkami sieci i 
wdrażania strategicznych działań na rzecz 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia. Szczególną wiedzę sieci i jej 
poszczególnych członków należy 
wykorzystać także do przedstawienia, na 
wniosek Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (Rady EPSCO) oraz 
Komitetu Zatrudnienia, dowodów rozwoju 
polityk zatrudnienia szczególnie 
potrzebnych w celu zaradzenia 
problemowi wysokiego bezrobocia 
słabszych grup społecznych, zwłaszcza 
młodzieży.

Or. en

Poprawka 34
Heinz K. Becker
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Korzystne byłoby dodatkowe poparcie 
zaleceń wzmocnioną podstawą dowodową, 
informacjami zwrotnymi na temat 
skuteczności wdrażania polityki i 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia państw członkowskich. W 
tym celu sieć publicznych służb 
zatrudnienia ustanowiona na mocy 
niniejszej decyzji powinna przeprowadzić 
konkretne inicjatywy w zakresie 
powszechnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach, 
odpowiadających im działań w dziedzinie 
wzajemnego uczenia się, wzajemnej 
pomocy między członkami sieci i 
wdrażania strategicznych działań na rzecz 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia. Szczególną wiedzę sieci i jej 
poszczególnych członków należy 
wykorzystać także do przedstawienia, na 
wniosek Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (Rady EPSCO) oraz 
Komitetu Zatrudnienia, dowodów rozwoju 
polityk zatrudnienia.

(4) Korzystne byłoby dodatkowe poparcie 
zaleceń wzmocnioną podstawą dowodową, 
informacjami zwrotnymi na temat 
skuteczności wdrażania polityki i 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia państw członkowskich. W 
tym celu sieć publicznych służb 
zatrudnienia ustanowiona na mocy 
niniejszej decyzji powinna przeprowadzić 
konkretne inicjatywy w zakresie 
powszechnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach, 
odpowiadających im działań w dziedzinie 
wzajemnego uczenia się, wzajemnej 
pomocy między członkami sieci i 
wdrażania strategicznych działań na rzecz 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia. Szczególną wiedzę sieci i jej 
poszczególnych członków należy 
wykorzystać także do przedstawienia, na 
wniosek Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (Rady EPSCO) oraz 
Komisji Zatrudnienia Parlamentu 
Europejskiego, a także na wniosek 
Komisji Europejskiej, dowodów rozwoju 
polityk zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 35
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Korzystne byłoby dodatkowe poparcie 
zaleceń wzmocnioną podstawą dowodową, 
informacjami zwrotnymi na temat 

(4) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
ustanowiona na mocy niniejszej decyzji 
powinna przeprowadzić konkretne 
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skuteczności wdrażania polityki i 
współpracy między publicznymi służbami 
zatrudnienia państw członkowskich. W 
tym celu sieć publicznych służb 
zatrudnienia ustanowiona na mocy 
niniejszej decyzji powinna przeprowadzić 
konkretne inicjatywy w zakresie 
powszechnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach, 
odpowiadających im działań w dziedzinie 
wzajemnego uczenia się, wzajemnej 
pomocy między członkami sieci i 
wdrażania strategicznych działań na rzecz 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia. Szczególną wiedzę sieci i jej 
poszczególnych członków należy 
wykorzystać także do przedstawienia, na 
wniosek Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (Rady EPSCO) oraz 
Komitetu Zatrudnienia, dowodów rozwoju 
polityk zatrudnienia.

inicjatywy w zakresie powszechnych 
systemów analizy porównawczej opartej na 
dowodach, odpowiadających im działań w 
dziedzinie wzajemnego uczenia się, 
wzajemnej pomocy między członkami 
sieci i wdrażania strategicznych działań na 
rzecz modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia. Szczególną wiedzę sieci i jej 
poszczególnych członków należy 
wykorzystać także do przedstawienia, na 
wniosek Rady ds. Zatrudnienia, Polityki 
Społecznej, Zdrowia i Ochrony 
Konsumentów (Rady EPSCO) oraz 
Komitetu Zatrudnienia, dowodów rozwoju 
polityk zatrudnienia.

Or. pt

Poprawka 36
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
ustanowiona na mocy niniejszej decyzji 
powinna ściśle współpracować z 
Komitetem Zatrudnienia ustanowionym na
mocy art. 150 TFUE i wnosić wkład do 
jego pracy poprzez dostarczanie 
udokumentowanych informacji i 
sporządzanie sprawozdań z realizacji 
polityki. Wkład sieci publicznych służb 
zatrudnienia do prac Rady będzie miał 
miejsce za pośrednictwem Komitetu 
Zatrudnienia. W szczególności połączona 
wiedza sieci publicznych służb 

(6) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
ustanowiona na mocy niniejszej decyzji 
powinna ściśle współpracować z 
Komitetem Zatrudnienia ustanowionym na 
mocy art. 150 TFUE i wnosić wkład do 
jego pracy poprzez dostarczanie 
udokumentowanych informacji i 
sporządzanie sprawozdań z realizacji 
polityki. Wkład sieci publicznych służb 
zatrudnienia do prac Rady będzie miał 
miejsce za pośrednictwem Komitetu 
Zatrudnienia. W szczególności połączona 
wiedza sieci publicznych służb 
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zatrudnienia na temat aspektów realizacji 
polityk zatrudnienia i analiza porównawcza 
publicznych służb zatrudnienia może 
służyć decydentom zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym w celu oceny i 
opracowywania polityki zatrudnienia.

zatrudnienia na temat aspektów realizacji 
polityk zatrudnienia i analiza porównawcza 
publicznych służb zatrudnienia może 
służyć decydentom zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym w celu oceny i 
opracowywania polityki zatrudnienia, 
pomagając osiągnąć cele poszczególnych 
państw i zwiększyć wskaźnik zatrudnienia 
dzięki rozwiązaniu problemu 
nieobsadzonych stanowisk na rynku 
wewnętrznym.

Or. en

Poprawka 37
Phil Bennion

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna przyczyniać się do wdrażania 
inicjatyw politycznych w obszarze 
zatrudnienia, takich jak zalecenie Rady w 
sprawie ustanowienia gwarancji dla 
młodzieży21. Sieć może również wspierać 
inicjatywy mające na celu ułatwianie 
przechodzenia od kształcenia i szkolenia 
do zatrudnienia, w tym poprzez 
zwiększoną przejrzystość umiejętności i 
kwalifikacji.

(7) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna przyczyniać się do wdrażania 
inicjatyw politycznych w obszarze 
zatrudnienia, takich jak zalecenie Rady w 
sprawie ustanowienia gwarancji dla 
młodzieży21. Sieć powinna ustanowić 
najlepsze praktyki – i wymieniać się nimi 
– dotyczące identyfikacji młodzieży NEET 
(niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się) oraz opracowywania 
inicjatyw zapewniających zdobycie przez 
tę młodzież umiejętności niezbędnych do 
wejścia na rynek pracy i pozostania na 
nim. Sieć może również wspierać 
inicjatywy mające na celu ułatwianie 
przechodzenia od kształcenia i szkolenia 
do zatrudnienia, w tym poprzez 
zwiększoną przejrzystość umiejętności i 
kwalifikacji oraz promowanie przyuczania 
do zawodu i uczenia się poprzez praktykę 
w miejscu pracy.

__________________ __________________
21 Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia 21 Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia 
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gwarancji dla młodzieży (7123/13). gwarancji dla młodzieży (7123/13).

Or. en

Poprawka 38
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna przyczyniać się do wdrażania 
inicjatyw politycznych w obszarze 
zatrudnienia, takich jak zalecenie Rady w 
sprawie ustanowienia gwarancji dla 
młodzieży21. Sieć może również wspierać 
inicjatywy mające na celu ułatwianie 
przechodzenia od kształcenia i szkolenia 
do zatrudnienia, w tym poprzez zwiększoną 
przejrzystość umiejętności i kwalifikacji.

(7) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna przyczyniać się do wdrażania 
inicjatyw politycznych w obszarze 
zatrudnienia, takich jak zalecenie Rady w 
sprawie ustanowienia gwarancji dla 
młodzieży21. Sieć może również wspierać 
inicjatywy mające na celu ułatwianie 
przechodzenia od kształcenia i szkolenia 
do zatrudnienia, udzielając osobom 
poszukującym pracy porad w zakresie 
przyuczenia do zawodu, staży i dalszej 
nauki, poprzez zwiększoną przejrzystość 
umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do 
lepszego przystosowania się do potrzeb 
rynku i wymogów pracodawców.

__________________ __________________
21 Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia 
gwarancji dla młodzieży (7123/13).

21 Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia 
gwarancji dla młodzieży (7123/13).

Or. en

Poprawka 39
Phil Bennion

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
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swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 
usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków. 
Inicjatywy prowadzone przez sieć powinny 
poprawić skuteczność publicznych służb 
zatrudnienia i umożliwić większą 
efektywność wydatków publicznych.

swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 
usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków. 
Inicjatywy prowadzone przez sieć powinny 
poprawić skuteczność publicznych służb 
zatrudnienia i umożliwić większą 
efektywność wydatków publicznych. Sieć 
powinna także współpracować z 
prywatnymi służbami zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 40
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
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kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 
usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków. 
Inicjatywy prowadzone przez sieć powinny 
poprawić skuteczność publicznych służb 
zatrudnienia i umożliwić większą 
efektywność wydatków publicznych.

kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 
usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków, 
zapewniając lepsze dopasowanie 
umiejętności i kwalifikacji osób 
poszukujących pracy do potrzeb 
pracodawców. Inicjatywy prowadzone 
przez sieć powinny poprawić skuteczność 
publicznych służb zatrudnienia i umożliwić 
większą efektywność wydatków 
publicznych.

Or. en

Poprawka 41
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk i struktur organizacji pracy w 
państwach członkowskich. Po uzyskaniu 
tych rezultatów członkowie sieci powinni 
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usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków. 
Inicjatywy prowadzone przez sieć powinny 
poprawić skuteczność publicznych służb 
zatrudnienia i umożliwić większą 
efektywność wydatków publicznych.

być w stanie opracować koncepcję i 
określić realizację usług w zakresie 
zatrudnienia w ramach ich szczegółowych 
obowiązków. Inicjatywy prowadzone przez 
sieć powinny poprawić skuteczność 
publicznych służb zatrudnienia i umożliwić 
większą efektywność wydatków 
publicznych.

Or. de

Poprawka 42
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 
usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków. 
Inicjatywy prowadzone przez sieć powinny 
poprawić skuteczność publicznych służb 
zatrudnienia i umożliwić większą 
efektywność wydatków publicznych.

(8) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna wzmocnić współpracę pomiędzy 
swoimi członkami, opracować wspólne 
inicjatywy mające na celu wymianę 
informacji i najlepszych praktyk we 
wszystkich obszarach objętych działaniem 
publicznych służb zatrudnienia, analizę 
porównawczą i doradztwo oraz 
promowanie innowacyjnych metod 
świadczenia usług w zakresie zatrudnienia. 
Dzięki ustanowieniu sieci możliwe będzie 
kompletne, oparte na dowodach i 
ukierunkowane na wyniki porównanie 
wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
prowadzące do identyfikacji najlepszych 
praktyk. Po uzyskaniu tych rezultatów 
członkowie sieci powinni być w stanie 
opracować koncepcję i określić realizację 
usług w zakresie zatrudnienia w ramach 
ich szczegółowych obowiązków. 
Inicjatywy prowadzone przez sieć powinny 
pomóc lepiej reagować na specyfikę usług 
publicznych związanych z zatrudnieniem 
w każdym państwie członkowskim, przy 
czym należy przydzielić na ten cel 
odpowiednie środki finansowe.
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Or. pt

Poprawka 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby wspólne działanie publicznych 
służb zatrudnienia jak najlepiej 
przystawało do realiów rynku pracy, 
Eurostat powinien dysponować w czasie 
rzeczywistym danymi dotyczącymi 
bezrobocia na poziomie NUTS 3.

Or. fr

Poprawka 44
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publiczne służby zatrudnienia 
wyznaczone przez państwa członkowskie; 
oraz

a) publiczne służby zatrudnienia 
wyznaczone przez państwa członkowskie, 
które oddelegowują po jednym 
przedstawicielu; oraz

Or. de

Poprawka 45
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) partnerzy społeczni;

Or. pt

Poprawka 46
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie posiadające 
autonomiczne publiczne służby 
zatrudnienia na szczeblu regionalnym
zapewniają ich odpowiednią reprezentację 
w poszczególnych inicjatywach sieci.

3. Państwa członkowskie posiadające 
autonomiczne publiczne służby 
zatrudnienia na szczeblu lokalnym lub
regionalnym zapewniają ich odpowiednią 
reprezentację w poszczególnych 
inicjatywach sieci. Przedstawiciele 
publicznych służb zatrudnienia na 
szczeblu krajowym powinni także 
podejmować wszelkie niezbędne starania, 
by opinie i doświadczenia władz lokalnych 
i regionalnych były uwzględniane w 
działaniach sieci oraz by te władze lokalne 
i regionalne były w pełni informowane o 
jej działaniach.

Or. fr

Poprawka 47
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie posiadające 
autonomiczne publiczne służby 
zatrudnienia na szczeblu regionalnym 
zapewniają ich odpowiednią reprezentację 

3. Państwa członkowskie posiadające 
autonomiczne publiczne służby 
zatrudnienia na szczeblu regionalnym 
zapewniają ich odpowiednią reprezentację 
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w poszczególnych inicjatywach sieci. w poszczególnych inicjatywach sieci. W 
ramach sieci każde państwo członkowskie 
otrzymuje jeden głos niezależnie od liczby 
regionalnych służb zatrudnienia.

Or. de

Poprawka 48
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu wspierania sieci w ustalaniu 
odpowiedniego poziomu kompetencji 
przedstawiciel wyznaczony przez Komitet 
Regionów otrzyma status jej obserwatora.

Or. fr

Uzasadnienie

W niektórych państwach członkowskich władze lokalne są bezpośrednio odpowiedzialne za 
publiczne służby zatrudnienia lub za działania takie jak system szkoleń zawodowych, 
przewidywanie zapotrzebowania rynku pracy na różnego rodzaju kwalifikacje czy pomoc 
przeznaczoną na tworzenie miejsc pracy. W związku z tym jakość udziału sieci w procesie 
decyzyjnym Unii byłaby lepsza, gdyby w ramach jej działań zostały formalnie uznane i 
uwzględnione doświadczenia i praktyki na szczeblu lokalnym.

Poprawka 49
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) realizacji strategii „Europa 2020” na 
rzecz zatrudnienia i inteligentnego, 
trwałego wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 
jej głównych celów, w szczególności tych 

a) zwiększonej współpracy w zakresie 
konkretnych inicjatyw służących 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia w kontekście obecnego 
kryzysu gospodarczego oraz w celu 
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związanych z zatrudnieniem; osiągnięcia założeń strategii „Europa 
2020” na rzecz zatrudnienia i 
inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu oraz jej głównych celów, w 
szczególności tych związanych z 
zatrudnieniem;

Or. en

Poprawka 50
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wsparcia najsłabszych grup 
społecznych o wysokiej stopie bezrobocia,
zwłaszcza osób młodych i starszych 
pracowników;

Or. en

Poprawka 51
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) promowania godziwej pracy;

Or. en

Poprawka 52
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lepszego funkcjonowania rynków pracy 
w UE;

b) lepszego funkcjonowania rynków pracy
w UE dzięki porównaniu wyników 
publicznych służb zatrudnienia z 
odpowiednimi wskaźnikami;

Or. en

Poprawka 53
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) lepszego funkcjonowania rynków pracy 
w UE;

b) promowania zatrudnienia 
umożliwiającego korzystanie z praw 
socjalnych i związanych z zatrudnieniem 
w każdym państwie członkowskim;

Or. pt

Poprawka 54
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) lepszej integracji rynków pracy; c) określenia najlepszych praktyk, lepszej 
integracji rynków pracy;

Or. en

Poprawka 55
Danuta Jazłowiecka
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększonej mobilności geograficznej i 
zawodowej;

d) zwiększonej dobrowolnej mobilności 
geograficznej i zawodowej;

Or. en

Poprawka 56
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększonej mobilności geograficznej i 
zawodowej;

d) mobilności geograficznej i zawodowej;

Or. pt

Poprawka 57
Phil Bennion

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ograniczenia bezrobocia młodzieży 
dzięki monitorowaniu i wspieraniu 
realizacji inicjatyw takich jak gwarancja 
dla młodzieży;

Or. en

Poprawka 58
Antigoni Papadopoulou
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) większego zaangażowania we 
wzajemne uczenie się i w analizę 
porównawczą w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 59
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) szerzej zakrojonego wzajemnego 
uczenia się umożliwiającego lepsze 
wdrażanie sprawdzonych najlepszych 
praktyk;

Or. de

Poprawka 60
Phil Bennion

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) określania niedoborów 
wykwalifikowanej kadry i dostarczania 
informacji o ich wymiarze i lokalizacji;

Or. en
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Poprawka 61
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

eb) oceny umożliwiającej wdrażanie 
inicjatyw politycznych odnośnie do rynku 
pracy koniecznych w perspektywie 
krótkoterminowej.

Or. de

Poprawka 62
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowywanie i wdrażanie 
ogólnounijnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach wśród 
służb zatrudnienia publicznego w oparciu o 
stosowanie wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny 
wyników publicznych służb zatrudnienia i 
gromadzenia dowodów w celu 
ustanowienia odpowiedniego mechanizmu 
wzajemnego uczenia się. Sieć uczestniczy 
również aktywnie we realizacji tych 
działań poprzez wymianę danych, wiedzy i 
praktyk;

a) opracowywanie i wdrażanie 
ogólnounijnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach wśród 
służb zatrudnienia publicznego w oparciu o 
stosowanie wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny 
wyników publicznych służb zatrudnienia i 
gromadzenia dowodów w celu 
ustanowienia odpowiedniego mechanizmu 
wzajemnego uczenia się. Sieć uczestniczy 
również aktywnie w realizacji tych działań 
poprzez wymianę danych, wiedzy i 
praktyk; Celem w żadnym wypadku nie 
powinno być stworzenie klasyfikacji czy 
określenie celów, lecz ułatwienie 
wzajemnego uczenia się w oparciu o 
wspólną metodologię.

Or. fr
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Poprawka 63
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowywanie i wdrażanie 
ogólnounijnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach wśród 
służb zatrudnienia publicznego w oparciu o 
stosowanie wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny 
wyników publicznych służb zatrudnienia i 
gromadzenia dowodów w celu 
ustanowienia odpowiedniego mechanizmu 
wzajemnego uczenia się. Sieć uczestniczy 
również aktywnie we realizacji tych 
działań poprzez wymianę danych, wiedzy i 
praktyk;

a) opracowywanie i wdrażanie 
ogólnounijnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach wśród 
służb zatrudnienia publicznego w oparciu o 
stosowanie wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny 
wyników publicznych służb zatrudnienia i 
gromadzenia dowodów ze wszystkich 
państw członkowskich w celu 
ustanowienia odpowiedniego mechanizmu 
wzajemnego uczenia się. Sieć uczestniczy 
również aktywnie we realizacji tych 
działań poprzez wymianę danych, wiedzy i 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 64
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opracowywanie i wdrażanie 
ogólnounijnych systemów analizy 
porównawczej opartej na dowodach wśród 
służb zatrudnienia publicznego w oparciu o 
stosowanie wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny
wyników publicznych służb zatrudnienia i 
gromadzenia dowodów w celu 
ustanowienia odpowiedniego mechanizmu 
wzajemnego uczenia się. Sieć uczestniczy 
również aktywnie we realizacji tych 
działań poprzez wymianę danych, wiedzy i 
praktyk;

a) opracowywanie i wdrażanie 
ogólnounijnych systemów wzajemnego 
uczenia się opartych na dowodach wśród 
służb zatrudnienia publicznego w oparciu o 
stosowanie wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny 
wyników publicznych służb zatrudnienia i 
gromadzenia dowodów w celu 
ustanowienia odpowiedniego mechanizmu 
wzajemnego uczenia się. Sieć uczestniczy 
również aktywnie we realizacji tych 
działań poprzez wymianę danych, wiedzy i 
praktyk;
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Or. de

Poprawka 65
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyjmowanie i wdrażanie koncepcji 
modernizacji i wzmacniania publicznych 
służb zatrudnienia w głównych obszarach;

c) przyjmowanie i wdrażanie koncepcji 
modernizacji i wzmacniania publicznych 
służb zatrudnienia w głównych obszarach 
przez zachęcanie do wzajemnego uczenia 
się oraz doskonalenie zdolności i 
efektywności służb;

Or. en

Poprawka 66
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyjmowanie i wdrażanie koncepcji 
modernizacji i wzmacniania publicznych 
służb zatrudnienia w głównych obszarach;

c) przyjmowanie i wdrażanie koncepcji 
modernizacji i wzmacniania publicznych 
służb zatrudnienia w głównych obszarach 
zgodnie z szerszymi celami społecznymi;

Or. en

Poprawka 67
Jean Lambert

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) przygotowywanie sprawozdań 
dotyczących zatrudnienia na wniosek Rady 
lub Komisji lub z własnej inicjatywy;

d) przygotowywanie sprawozdań 
dotyczących zatrudnienia na wniosek 
Rady, Komisji, Parlamentu Europejskiego
lub z własnej inicjatywy;

Or. en

Poprawka 68
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do wdrażania 
inicjatyw politycznych w obszarze 
zatrudnienia;

e) przyczynianie się do wdrażania 
inicjatyw politycznych w obszarze 
zatrudnienia i spraw społecznych;

Or. de

Poprawka 69
Phil Bennion

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ustanowienie i wymiana najlepszych 
praktyk w zakresie identyfikacji młodzieży 
NEET (niekształcącej się, niepracującej 
ani nieszkolącej się) oraz opracowywania 
inicjatyw zapewniających zdobycie przez 
tę młodzież umiejętności niezbędnych do 
wejścia na rynek pracy i pozostania na 
nim.

Or. en
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Poprawka 70
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sieć ustanawia mechanizm 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
inicjatyw określonych w art. 3 ust. 1. lit. a) 
i b). Zgodnie z niniejszym przepisem 
członkowie sieci przedstawiają sieci roczne 
sprawozdania. 

2. Sieć ustanawia mechanizm 
sprawozdawczości w odniesieniu do 
wszystkich inicjatyw wymienionych w art. 
3 ust. 1. Zgodnie z niniejszym przepisem 
członkowie sieci przedstawiają sieci roczne 
sprawozdania.

Or. de

Poprawka 71
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sieć współpracuje z zainteresowanymi 
stronami związanymi z rynkiem pracy, w 
tym z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi w zakresie zatrudnienia poprzez 
włączanie ich w odpowiednie działania i 
posiedzenia sieci oraz wymianę informacji 
i danych.

1. Sieć współpracuje – okazjonalnie i 
wyłącznie z własnej inicjatywy – z 
zainteresowanymi stronami związanymi z 
rynkiem pracy, w tym z innymi 
podmiotami świadczącymi usługi w 
zakresie zatrudnienia włącznie z agencjami 
pracy tymczasowej, prywatnymi służbami 
zatrudnienia, organizacjami 
pozarządowymi, których działalność ma 
związek z zatrudnieniem, a w razie 
potrzeby z władzami regionalnymi i 
lokalnymi oraz z europejską siecią ds. 
polityki orientacji zawodowej przez całe 
życie, poprzez włączanie ich w 
odpowiednie działania i posiedzenia sieci 
oraz wymianę informacji i danych.

Or. fr

Poprawka 72
Jean Lambert
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Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sieć współpracuje z zainteresowanymi 
stronami związanymi z rynkiem pracy, w 
tym z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi w zakresie zatrudnienia poprzez 
włączanie ich w odpowiednie działania i 
posiedzenia sieci oraz wymianę informacji 
i danych.

1. Sieć współpracuje z zainteresowanymi 
stronami związanymi z rynkiem pracy, w 
tym z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi w zakresie zatrudnienia oraz z 
organizacjami reprezentującymi osoby 
bezrobotne lub słabe grupy społeczne, 
poprzez włączanie ich w odpowiednie 
działania i posiedzenia sieci oraz wymianę 
informacji i danych.

Or. en

Poprawka 73
Inês Cristina Zuber

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sieć współpracuje z zainteresowanymi 
stronami związanymi z rynkiem pracy, w 
tym z innymi podmiotami świadczącymi
usługi w zakresie zatrudnienia poprzez 
włączanie ich w odpowiednie działania i 
posiedzenia sieci oraz wymianę informacji 
i danych.

1. Sieć współpracuje z zainteresowanymi 
stronami związanymi z rynkiem pracy, w 
tym ze związkami zawodowymi i 
przedstawicielami pracowników oraz 
innymi podmiotami świadczącymi usługi 
w zakresie zatrudnienia poprzez włączanie 
ich w odpowiednie działania i posiedzenia 
sieci oraz wymianę informacji i danych.

Or. pt

Poprawka 74
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zarząd w drodze jednomyślnej decyzji 
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, w 
którym znajdują się m.in. postanowienia 

3. Zarząd w drodze jednomyślnej decyzji 
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, w 
którym znajdują się m.in. postanowienia 
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dotyczące zasad podejmowania decyzji 
przez zarząd oraz postanowienia dotyczące 
nominacji i kadencji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących sieci. Zarząd 
decyzją podejmowaną większością głosów 
przyjmuje roczny program prac, w którym 
ustanawia się grupy robocze i określa 
ustalenia językowe na potrzeby posiedzeń 
sieci, oraz roczne sprawozdanie sieci 
przeznaczone do publikacji.

dotyczące zasad podejmowania decyzji 
przez zarząd oraz postanowienia dotyczące 
nominacji i kadencji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących sieci. Zarząd 
decyzją podejmowaną większością głosów 
przyjmuje roczny program prac, w którym 
ustanawia się grupy robocze i określa 
ustalenia językowe na potrzeby posiedzeń 
sieci, oraz roczne sprawozdanie sieci, które 
jest przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu, a następnie oceniane, 
opracowywane i publikowane przez 
Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Or. de

Poprawka 75
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Artykuł 7 skreślony
Przyjęcie ogólnych ram 
Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych dotyczących 
ogólnych ram realizacji inicjatyw w 
zakresie analizy porównawczej i 
wzajemnego uczenia się określonych w 
art. 3 ust. 1, w tym metodyki, 
podstawowych wskaźników ilościowych i 
jakościowych służących do oceny 
wyników publicznych służb zatrudnienia, 
narzędzi dydaktycznych zintegrowanego
programu wzajemnego uczenia się i 
warunków uczestnictwa w tych 
inicjatywach, zgodnie z art. 8.

Or. de
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Poprawka 76
Heinz K. Becker

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Cztery lata po wejściu w życie niniejszej 
decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie 
z jej stosowania Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów. W sprawozdaniu 
ocenia się w szczególności, w jakim 
zakresie sieć przyczyniła się do osiągnięcia 
celów określonych w art. 2 oraz czy 
spełniła swoje zadania.

1. Dwa lata po wejściu w życie niniejszej 
decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie 
z jej stosowania Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów. W sprawozdaniu 
ocenia się w szczególności, w jakim 
zakresie sieć przyczyniła się do osiągnięcia 
celów określonych w art. 2 oraz czy 
spełniła swoje zadania.

Or. de


