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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0430),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 149 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0177/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W trakcie nieformalnego posiedzenia 
ministrów EPSCO uznano, że 
intensywniejsza i bardziej ukierunkowana 
współpraca między publicznymi służbami 
zatrudnienia będzie prowadziła do 
poprawy wymiany najlepszych praktyk i 
wezwano do przedstawienia szczegółowej 
propozycji w sprawie inicjatywy w 
zakresie wzajemnego uczenia się.

(5) Intensywniejsza i bardziej 
ukierunkowana współpraca między 
publicznymi służbami zatrudnienia będzie 
prowadziła do poprawy wymiany 
najlepszych praktyk i należałoby wezwać
do przedstawienia szczegółowej propozycji 
w sprawie inicjatywy w zakresie 
wzajemnego uczenia się.
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Or. fr

Poprawka 2

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 
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.

(6) Sieć publicznych służb zatrudnienia 
ustanowiona na mocy niniejszej decyzji 
powinna ściśle współpracować z 
Komitetem Zatrudnienia ustanowionym na 
mocy art. 150 TFUE, zwłaszcza ich 
odnośne sekretariaty, i wnosić wkład do 
jego pracy poprzez dostarczanie 
udokumentowanych informacji i 
sporządzanie sprawozdań z realizacji 
polityki. Wkład sieci publicznych służb 
zatrudnienia do prac Parlamentu 
Europejskiego i Rady będzie miał miejsce 
za pośrednictwem Komitetu Zatrudnienia, 
który przekazuje go w niezmienionej 
formie, w razie potrzeby dołączając 
komentarze. W szczególności połączona 
wiedza sieci publicznych służb 
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. 
Komitet Zatrudnienia informuje również 
na bieżąco sieć publicznych służb 
zatrudnienia o swojej działalności.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Proces polityki publicznej składa się z 
fazy koncepcji i fazy realizacji. W związku 
z tym Parlament Europejski i Rada jako 
dwaj końcowi współustawodawcy powinni 
mieć wizję obu perspektyw. O ile Komitet 
Zatrudnienia obejmuje fazę koncepcji, o 
tyle sieć publicznych służb zatrudnienia 
powinna skoncentrować się na fazie 
realizacji publicznej polityki zatrudnienia. 
Wzajemna wymiana informacji między 
Komitetem Zatrudnienia i siecią 
publicznych służb zatrudnienia ma w tym 
kontekście zasadnicze znaczenie. Dając 
Komitetowi Zatrudnienia możliwość 
komentowania wkładu sieci, nie powinno 
mu się jednocześnie pozwalać na jego 
zmianę. Nie powinien też istnieć 
mechanizm zatwierdzania przez Komitet 
Zatrudnienia sparwozdań lub rocznych 
programów prac. Jednakże sekretariaty 
obu tych organów powinny ściśle 
współpracować.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ze względu na różnorodność modeli i 
zadań publicznych służb zatrudnienia, a 
także form świadczenia przez nie usług w 
gestii każdego państwa członkowskiego 
leży nominacja jednego członka do zarządu 
sieci publicznych służb zatrudnienia 
spośród kadry kierowniczej wyższego 
szczebla publicznych służb zatrudnienia 
danego państwa członkowskiego. W 
stosownym przypadku członek ten 

(10) Ze względu na różnorodność modeli i 
zadań publicznych służb zatrudnienia, a 
także form świadczenia przez nie usług w 
gestii każdego państwa członkowskiego 
leży nominacja jednego członka oraz co 
najmniej jednego zastępcy członka do 
zarządu sieci publicznych służb 
zatrudnienia spośród kadry kierowniczej 
wyższego szczebla publicznych służb 
zatrudnienia danego państwa 
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powinien reprezentować w zarządzie 
pozostałe publiczne służby zatrudnienia 
danego państwa członkowskiego. 
Mianowani członkowie powinni mieć 
zdolność do podejmowania decyzji w 
imieniu organizacji ich wysyłających. W 
celu zapewnienia udziału wszystkich 
publicznych służb zatrudnienia w 
funkcjonowaniu sieci działania powinny 
być otwarte dla wszystkich szczebli 
uczestnictwa.

członkowskiego. W stosownym przypadku 
członek ten i/lub zastępcy powinni
reprezentować w zarządzie pozostałe 
publiczne służby zatrudnienia danego 
państwa członkowskiego. Mianowani 
członkowie powinni mieć zdolność do 
podejmowania decyzji w imieniu 
organizacji ich wysyłających. W celu 
zapewnienia udziału wszystkich 
publicznych służb zatrudnienia w 
funkcjonowaniu sieci działania powinny 
być otwarte dla wszystkich szczebli 
uczestnictwa.

Or. fr

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W dniu 16 stycznia 2013 r. Parlament 
Europejski przyjął rezolucję w sprawie 
ustanowienia gwarancji dla młodzieży, 
którą należy uwzględnić przy 
opracowywaniu każdego nowego tekstu 
ustawodawczego mającego wpływ na 
rynek pracy.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanowienie Przedmiot
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Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1 a
Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy 
zastosowanie ma następująca definicja: 
„wzajemne uczenie się” oznacza 
powstanie systematycznego i 
zintegrowanego połączenia między 
działaniami porównywania i wzajemnego 
uczenia się, tj. określenie dobrych 
wyników w kluczowych sektorach 
działalności dzięki porównaniu opartemu 
na wskaźnikach, określenie dobrych 
praktyk oraz wymiana doświadczeń i 
najlepszych praktyk w drodze procesu 
uczenia się;

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustanawia się ogólnounijną sieć 
publicznych służb zatrudnienia - dalej 
zwaną „siecią” - na okres od dnia 1 
stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Sieć będzie prowadzić inicjatywy 
określone w art. 3.

Ustanawia się ogólnounijną sieć 
publicznych służb zatrudnienia – dalej 
zwaną „siecią” – na okres od pierwszego
dnia po opublikowaniu niniejszej decyzji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
do dnia 31 grudnia 2020 r. Sieć będzie 
prowadzić inicjatywy określone w art. 3.
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Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) partnerzy społeczni;

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit drugi – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) krajowe organy administracyjne 
inspekcji pracy.

Or. fr

Poprawka 11

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 
związanych z zatrudnieniem;

a) realizacji strategii politycznych Unii, w 
tym strategii „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz jej głównych 
celów, w szczególności tych związanych z 
zatrudnieniem;
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Or. fr

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) zwalczania bezrobocia wśród 
młodzieży poprzez złożenie wszystkim 
młodym obywatelom Unii i legalnym 
rezydentom poniżej 25. roku życia, a także 
świeżo dyplomowanym absolwentom 
poniżej 30. roku życia propozycji 
zatrudnienia, szkolenia ustawicznego lub 
przyuczenia do zawodu wysokiej jakości w 
przeciągu czterech miesięcy po utracie 
przez nich pracy lub po zakończeniu 
klasycznego kształcenia;

Or. fr

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) popierania trwałego zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera b a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) zgodności kompetencji z potrzebami 
pracowników i pracodawców;

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększonej mobilności geograficznej i 
zawodowej;

d) zwiększonej mobilności geograficznej i 
zawodowej bez nieuczciwej konkurencji 
między pracownikami, zgodnie z 
ustawodawstwem Unii w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – 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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(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera d

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 
Parlamentu Europejskiego, Rady lub 
Komisji lub z własnej inicjatywy;

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) ocenianie wpływu stosowania 
przepisów dotyczących mobilności 
pracowników Unii na rynki pracy państw 
członkowskich; 

Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Sieć współpracuje z zainteresowanymi 
stronami związanymi z rynkiem pracy, w 
tym z innymi podmiotami świadczącymi 
usługi w zakresie zatrudnienia, agencjami 
pracy tymczasowej, prywatnymi służbami 
zatrudnienia, organizacjami 
pozarządowymi, których zadania mają 
związek z zatrudnieniem, w razie potrzeby 
z władzami 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 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sieć zarządzana jest przez zarząd, do 
którego każde państwo członkowskie 
nominuje jednego członka i jednego 
zastępcę członka spośród kadry 
kierowniczej wysokiego szczebla 
publicznych służb zatrudnienia danego 
państwa członkowskiego. Komisja mianuje 
jednego członka i jednego zastępcę członka 
zarządu. Zastępcy członków zastępują 
członków, jeżeli jest to konieczne.

Sieć zarządzana jest przez zarząd, do 
którego każde państwo członkowskie 
nominuje jednego członka i co najmniej 
jednego zastępcę członka spośród kadry 
kierowniczej wysokiego szczebla 
publicznych służb zatrudnienia danego 
państwa członkowskiego z poszanowaniem 
stopnia centralizacji kompetencji w 
dziedzinie polityki zatrudnienia w 
państwie członkowskim. Komisja mianuje 
jednego członka i jednego zastępcę członka 
zarządu. Zastępcy członków zastępują 
członków, jeżeli jest to konieczne.

Or. fr
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada w drodze jednomyślnej decyzji 
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, w 
którym znajdują się m.in. postanowienia 
dotyczące zasad podejmowania decyzji 
przez radę oraz postanowienia dotyczące 
nominacji i kadencji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących sieci. Rada 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.

Rada w drodze jednomyślnej decyzji 
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny, w 
którym znajdują się m.in. postanowienia 
dotyczące zasad podejmowania decyzji 
przez radę oraz postanowienia dotyczące 
nominacji i kadencji przewodniczącego i 
wiceprzewodniczących sieci. Rada 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 i przekazania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. fr

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne zasoby na potrzeby wykonania 
niniejszej decyzji ustala się w ramach 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
zmian społecznych i innowacji, którego 
roczne środki są zatwierdzane przez 
władzę budżetową w granicach 
wyznaczonych ramami finansowymi.

Ogólne zasoby na potrzeby wykonania 
niniejszej decyzji ustala się w ramach 
Programu Unii Europejskiej na rzecz 
zatrudnienia i innowacji, którego roczne 
środki są zatwierdzane przez władzę 
budżetową w granicach wyznaczonych 
ramami finansowymi.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjęcie ogólnych ram Przyjęcie ram technicznych
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, po 
konsultacjach z siecią publicznych służb 
zatrudnienia, 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. fr
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie 2 miesięcy 
od przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o 2 miesiące z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 7 wchodzi w życie tylko, jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie trzech
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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. W razie potrzeby 
Komisja przedstawia wniosek w sprawie 
przeglądu niniejszej decyzji.

Or. fr
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UZASADNIENIE

Projekt uzasadnienia

W kontekście kryzysu gospodarczego i towarzyszącego mu bezrobocia, ale także 
przekształceń krajowych rynków pracy spowodowanych ewolucją technologiczną czy też 
zmianami w zapotrzebowaniu na siłę roboczą, bądź przekształceniami w karierach (mobilność 
miedzy sektorami lub geograficzna, przerywanie i ponowne podejmowanie pracy), zadania i 
sposoby działania publicznych służb zatrudnienia uległy zmianie.

Wobec zobowiązania się przez państwa członkowskie do lepszego koordynowania polityk 
gospodarczych i zatrudnienia w obrębie Unii konieczne jest zmobilizowanie wszystkich 
dostępnych narzędzi umożliwiających Unii wspomaganie tych przemian.

Przykładowo w ramach europejskiego semestru państwa czlłonkowskie porównują 
ukierunkowanie swoich publicznych polityk zatrudnienia, zwłaszcza z punktu widzenia 
budżetowego, aby określić, które odpowiadają jakiemu państwu członkowskemu w zależności 
od sytuacji gospodarczej swojej i innych i tym samym zrealizować cel zawarty w strategii UE 
2020 (75% wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku od 20 do 64 lat).

Jednakże oprócz strategicznego wyboru tej, a nie innej polityki publicznej zasadniczym 
elementem jej skuteczności jest jej właściwa realizacja, i tu właśnie wkraczają publiczne 
służby zatrudnienia.

Sprawozdawca przyjmuje więc z zadowoleniem inicjatywę Komisji Europejskiej w sprawie 
nadania formalnego statusu wcześniej istniejącej sieci przedstawicieli tych krajowych 
publicznych służb zatrudnienia, aby mogli oni porównywać, na podstawie dokładnych danych 
liczbowych, skuteczność działania na rynku pracy środków, za wprowadzanie których są 
odpowiedzialni w swoich państwach członkowskich.

W wyniku takiego porównania zalety i słabości tego czy innego środka mogą zostać 
przełożone na cele i przyjęte przez poszczególne państwa członkowskie z myślą o 
kontynuacji ich zadań.

Zdaniem sprawozdawcy współpracę tę można polepszyć różnymi sposobami:

 dodać do celów konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na walkę z bezrobociem 
wśród młodzieży, wspieranie trwałego zatrudnienia lub walkę z dumpingiem 
społecznym;

 zaangażować partnerów społecznych i krajową administrację w dziedzinie 
zatrudnienia;

 zapewnić poszanowanie struktury kompetencji w poszczególnych państwach 
członkowskich.

Poza tymi elementami merytorycznymi, na płaszczyźnie bardziej technicznej, sprawozdawca 
nie sądzi, aby można było przyjąć tekst w terminie umożliwiającym jego wejście w życie z 
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dniem 1 stycznia 2014 r., ale zobowiązuje się do jak najszybszego doprowadzenia do jego 
przyjęcia. Ponadto wprowadzi także zmiany wszystkich elementów tekstu, konieczne do 
zachowania spójnosci z innymi negocjacjami nad podstawą prawną czy budżetowymi 
(PSCI/EASI).


