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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o rozšírení spolupráce medzi 
verejnými službami zamestnanosti (VSZ)
(COM(2013)0430 – C7-0177/2013 – 2013/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0430),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 149 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0177/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Ministri na neformálnom stretnutí 
EPSCO potvrdili, že rozsiahlejšia 
a sústredenejšia spolupráca medzi VSZ by 
viedla k lepšiemu sprostredkovaniu 
najlepších postupov a požiadali
o vypracovanie podrobného návrhu 
iniciatívy v oblasti stanovenia referenčných 
hodnôt a vzájomného učenia.

(5) Rozsiahlejšia a sústredenejšia 
spolupráca medzi VSZ by viedla k 
lepšiemu sprostredkovaniu najlepších 
postupov a treba požiadať o vypracovanie 
podrobného návrhu iniciatívy v oblasti 
stanovenia referenčných hodnôt a 
vzájomného učenia.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Sieť VSZ zriadená na základe tohto 
rozhodnutia by mala úzko spolupracovať 
s radou EMCO podľa článku 150 ZFEÚ 
a prispievať k jej činnosti ako poskytovateľ 
faktických dôkazov a správ o vykonávaní 
politík. Príspevky zo siete VSZ pre Radu 
budú smerované cez radu EMCO.
Spoločné poznatky siete VSZ o aspektoch 
vykonávania politík zamestnanosti 
a komparatívna analýza VSZ môžu 
poslúžiť politikom na úrovni jednotlivých 
členských štátov aj Únie pri posudzovaní 
a navrhovaní politík zamestnanosti.

(6) Sieť VSZ zriadená na základe tohto 
rozhodnutia by mala úzko spolupracovať 
s radou EMCO podľa článku 150 ZFEÚ, 
a to najmä pokiaľ ide o ich príslušné 
sekretariáty, a prispievať k jej činnosti ako 
poskytovateľ faktických dôkazov a správ 
o vykonávaní politík. Príspevky zo siete 
VSZ pre Európsky parlament a Radu budú 
v nezmenenej podobe smerované cez radu 
EMCO, prípadne k nim budú pripojené 
komentáre. Spoločné poznatky siete VSZ 
o aspektoch vykonávania politík 
zamestnanosti a komparatívna analýza 
VSZ môžu poslúžiť politikom na úrovni 
jednotlivých členských štátov aj Únie pri 
posudzovaní a navrhovaní politík 
zamestnanosti. Rada EMCO informuje 
tiež sieť VSZ o svojich činnostiach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Procesy verejných politík sa skladajú 
z fázy koncepcie a fázy vykonávania.
V tomto rámci by Európsky parlament 
a Rada mali ako koneční 
spoluzákonodarcovia zohľadniť tieto dve 
perspektívy. Rada EMCO by mala 
pokrývať fázu koncepcie, zatiaľ čo sieť 
VSZ by sa mala orientovať na fázu 
vykonávania verejných politík 
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zamestnanosti. V tomto kontexte je 
kľúčová vzájomná výmena informácií 
medzi radou EMCO a sieťou VSZ. I keď 
by rada EMCO mala mať možnosť 
komentovať príspevky siete, nemala by 
mať povolené ich zmeniť. Rovnako by 
nemal existovať mechanizmus 
schvaľovania výročných správ ani 
ročných pracovných programov radou 
EMCO. Sekretariáty týchto dvoch
orgánov by však mali úzko spolupracovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, 
úloh a podôb poskytovania služieb je 
povinnosťou jednotlivých členských štátov, 
aby vymenovali jedného člena vrcholového 
manažmentu svojej verejnej služby 
zamestnanosti do rady siete VSZ. Podľa 
potreby by tento člen mal v rade 
zastupovať ostatné služby zamestnanosti 
príslušného členského štátu. Vymenovaní 
členovia by mali byť spôsobilí prijímať 
rozhodnutia v mene vysielajúcich 
organizácií. V záujme zaistenia zapojenia 
všetkých VSZ do činnosti siete by mali byť 
činnosti otvorené pre všetky úrovne účasti.

(10) Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, 
úloh a podôb poskytovania služieb je 
povinnosťou jednotlivých členských štátov, 
aby vymenovali jedného riadneho člena 
vrcholového manažmentu svojej verejnej 
služby zamestnanosti do rady siete VSZ 
a jedného alebo viacerých náhradníkov.
Podľa potreby tento člen a/alebo 
náhradníci budú v rade zastupovať ostatné 
služby zamestnanosti príslušného 
členského štátu. Vymenovaní členovia by 
mali byť spôsobilí prijímať rozhodnutia 
v mene vysielajúcich organizácií.
V záujme zaistenia zapojenia všetkých 
VSZ do činnosti siete by mali byť činnosti 
otvorené pre všetky úrovne účasti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh rozhodnutia
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Európsky parlament prijal 16. 
januára 2013 uznesenie o zavedení záruky 
pre mladých ľudí, ktoré by sa malo 
zohľadniť pri vypracovaní každého 
nového legislatívneho textu 
ovplyvňujúceho trh práce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zriadenie Predmet

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh rozhodnutia
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa použije toto 
vymedzenie: „učenie založené na 
porovnávaní“ znamená vytvorenie 
systematického a integrovaného 
prepojenia medzi činnosťami 
porovnávania a vzájomného učenia, t. j. 
identifikácie dobrej výkonnosti 
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v kľúčových oblastiach činností 
prostredníctvom porovnávania založeného 
na ukazovateľoch, identifikácie 
osvedčených postupov a odovzdávania si 
skúseností a najlepších postupov 
prostredníctvom procesu učenia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – pododsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zriaďuje sa celoeurópska sieť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) (ďalej ako 
„sieť“) na obdobie od 1. januára 2014 do 
31. decembra 2020. Sieť bude vykonávať 
iniciatívy vymedzené v článku 3.

Zriaďuje sa celoeurópska sieť verejných 
služieb zamestnanosti (VSZ) (ďalej ako 
„sieť“) na obdobie od prvého dňa po 
uverejnení tohto rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie do 31. decembra 
2020. Sieť bude vykonávať iniciatívy 
vymedzené v článku 3.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) sociálni partneri;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh rozhodnutia
Článok 1 – pododsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb). vnútroštátne orgány inšpekcie práce.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – pododsek 1 – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vykonávaniu stratégie Európa 2020 pre 
zamestnanosť a inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast a jej hlavných cieľov, 
predovšetkým tých, ktoré sa týkajú 
zamestnanosti;

a) vykonávaniu politík Únie vrátane
stratégie Európa 2020 pre zamestnanosť a 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 
a jej hlavných cieľov, predovšetkým tých, 
ktoré sa týkajú zamestnanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) boju proti nezamestnanosti mladých 
tým, že sa zabezpečí, aby všetci mladí 
občania Únie a zákonní rezidenti vo veku 
najviac 25 rokov, ako aj čerství absolventi 
mladší ako 30 rokov dostali ponuku 
zamestnania, ďalšieho vzdelávania alebo 
kvalitnej učňovskej prípravy do štyroch 
mesiacov po strate zamestnania alebo 
ukončenia vzdelávania tzv. klasického 
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typu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – pododsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) podpore udržateľného zamestnania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) tomu, aby znalosti zodpovedali 
potrebám zamestnancov 
a zamestnávateľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh rozhodnutia
Článok 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zvýšeniu geografickej a profesijnej 
mobility;

d) zvýšeniu geografickej a profesijnej 
mobility bez nelojálnej konkurencie medzi 
pracovníkmi, a to v súlade s právnymi 
predpismi Únie v tejto oblasti;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pripravuje a realizuje celoeurópske 
systémy stanovenia referenčných hodnôt
na základe dôkazov medzi verejnými 
službami zamestnanosti, pričom vychádza 
z využitia kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov s cieľom posúdiť výkonnosť 
VSZ a zhromaždiť dôkazy na účely 
ustanovenia vhodného nástroja 
vzájomného učenia; aktívne sa podieľa na 
vykonávaní týchto činností formou 
sprostredkovania údajov, poznatkov 
a postupov;

a) pripravuje a realizuje celoeurópske 
systémy učenia založeného na 
porovnávaní na základe dôkazov medzi 
verejnými službami zamestnanosti;
vychádza pritom z využitia kvantitatívnych 
a kvalitatívnych ukazovateľov s cieľom 
posúdiť výkonnosť VSZ a zhromaždiť 
dôkazy na účely ustanovenia vhodného 
nástroja vzájomného učenia; aktívne sa 
podieľa na vykonávaní týchto činností 
formou sprostredkovania údajov, 
poznatkov a postupov;

(Táto zmena sa týka celého legislatívneho 
textu predloženého na prerokovanie; jej 
prijatie vyžaduje technické zmeny v celom 
texte.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) na žiadosť Rady alebo Komisie alebo 
z vlastnej iniciatívy pripravuje správy 
týkajúce sa oblasti zamestnanosti;

d) na žiadosť Európskeho parlamentu,
Rady alebo Komisie alebo z vlastnej 
iniciatívy pripravuje správy týkajúce sa 
oblasti zamestnanosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh rozhodnutia
Článok 3 – pododsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) vyhodnocuje vplyv vykonávania 
právnych predpisov o mobilite 
pracovníkov Únie na trhy práce členských 
štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh rozhodnutia
Článok 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sieť spolupracuje so zainteresovanými 
stranami na trhu práce vrátane ďalších 
poskytovateľov služieb zamestnanosti 
a zapája ich do príslušných činností 
a zasadnutí siete, ako aj do výmeny 
informácií a údajov.

Sieť spolupracuje so zainteresovanými 
stranami na trhu práce vrátane ďalších 
poskytovateľov služieb zamestnanosti, a to 
aj agentúr na sprostredkovanie dočasného 
zamestnania, súkromných 
zamestnaneckých služieb, mimovládnych
organizácií, ktorých činnosti sú spojené so 
zamestnanosťou, prípadne miestnych 
orgánov a európskej siete pre politiku 
celoživotného poradenstva, a zapája ich do 
príslušných činností a zasadnutí siete, ako 
aj do výmeny informácií a údajov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sieť je riadená radou, do ktorej každý 
členský štát vymenúva jedného člena 
a jedného náhradníka z vrcholového 
manažmentu svojich verejných služieb 
zamestnanosti. Komisia vymenúva jedného 
člena rady a jedného náhradníka.
Náhradníci nahrádzajú členov rady podľa 
potreby.

Sieť je riadená radou, do ktorej každý 
členský štát vymenúva jedného člena 
a jedného alebo viacerých náhradníkov
z vrcholového manažmentu svojich 
verejných služieb zamestnanosti, pričom sa 
dodrží stupeň centralizácie právomocí 
v oblasti politiky zamestnanosti v danom 
členskom štáte. Komisia vymenúva 
jedného člena rady a jedného náhradníka.
Náhradníci nahrádzajú členov rady podľa 
potreby.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh rozhodnutia
Článok 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rada prijíma rokovací poriadok 
jednomyseľným rozhodnutím, ktoré okrem 
iného obsahuje dohodu o spôsobe 
prijímania rozhodnutí rady a ustanovenia 
o vymenovaní a funkčnom období 
predsedu a podpredsedov siete. Rada 
prijíma väčšinovým rozhodnutím výročný 
pracovný program vrátane zriadenia 
pracovných skupín a dohody o rokovacom 
jazyku zasadnutí siete, ako aj výročnú 
správu o sieti, ktorá by sa mala zverejniť.

Rada prijíma rokovací poriadok 
jednomyseľným rozhodnutím, ktoré okrem 
iného obsahuje dohodu o spôsobe 
prijímania rozhodnutí rady a ustanovenia 
o vymenovaní a funkčnom období 
predsedu a podpredsedov siete. Rada 
prijíma väčšinovým rozhodnutím výročný 
pracovný program vrátane zriadenia 
pracovných skupín a dohody o rokovacom 
jazyku zasadnutí siete, ako aj výročnú 
správu o sieti, ktorá by sa mala zverejniť 
a postúpiť Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh rozhodnutia
Článok 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Celkové financie na vykonávanie tohto 
rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci 
Programu v oblasti sociálnej zmeny
a inovácie, pričom ročné rozpočtové 
prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán 
v rámci obmedzení finančného rámca.

Celkové financie na vykonávanie tohto 
rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci 
Programu zamestnanosti a sociálnej
inovácie, pričom ročné rozpočtové 
prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán 
v rámci obmedzení finančného rámca.

(Táto zmena sa týka celého legislatívneho 
textu predloženého na prerokovanie; jej 
prijatie vyžaduje technické zmeny v celom 
texte.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh rozhodnutia
Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prijatie všeobecného rámca Prijatie technického rámca
(Táto zmena sa týka celého legislatívneho 
textu predloženého na prerokovanie; jej 
prijatie vyžaduje technické zmeny v celom 
texte.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh rozhodnutia
Článok 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia má v súlade s článkom 8 
právomoc prijímať delegované akty 
týkajúce sa všeobecného rámca realizácie 
činností v oblasti stanovenia referenčných 
hodnôt a vzájomného učenia, ako sú 
opísané v článku 3.1, vrátane metodiky, 
základných kvantitatívnych 
a kvalitatívnych ukazovateľov na 
posúdenie výkonnosti VSZ, vzdelávacích 
nástrojov integrovaného programu 
vzájomného učenia a podmienok účasti 
v týchto iniciatívach.

Komisia je po konzultácii so sieťou VSZ
splnomocnená v súlade s článkom 8 
prijímať delegované akty týkajúce sa 
všeobecného rámca realizácie činností 
v oblasti stanovenia referenčných hodnôt 
a vzájomného učenia, ako sú opísané 
v článku 3.1, vrátane metodiky, základných 
kvantitatívnych a kvalitatívnych 
ukazovateľov na posúdenie výkonnosti 
VSZ, vzdelávacích nástrojov 
integrovaného programu vzájomného 
učenia a podmienok účasti v týchto 
iniciatívach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh rozhodnutia
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý v súlade 
s článkom 7 nadobúda účinnosť pod 
podmienkou, že neboli vznesené žiadne 
námietky zo strany Európskeho 
parlamentu alebo Rady v lehote 2 
mesiacov od oznámenia prijatia aktu 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo 
v prípade, že Európsky parlament aj Rada 
pred uplynutím uvedenej lehoty informujú
Komisiu o tom, že nemajú žiadne 
námietky. Z podnetu Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predlžuje o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 
nadobudne účinnosť iba vtedy, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 26

Návrh rozhodnutia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
rozhodnutia Komisia predloží správu 
o jeho uplatňovaní Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov. V správe sa 
predovšetkým posúdi, do akej miery sieť 
prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v článku 2 a či splnila uložené úlohy.

Štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto 
rozhodnutia Komisia predloží správu 
o jeho uplatňovaní Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov. V správe sa 
predovšetkým posúdi, do akej miery sieť 
prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených 
v článku 2 a či splnila uložené úlohy.
V prípade potreby Komisia predloží návrh 
na revíziu tohto rozhodnutia.

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh dôvodovej správy

V kontexte hospodárskej krízy a nezamestnanosti, ktorá ju sprevádza, ale tiež vzhľadom na 
premenu vnútroštátnych trhov práce v dôsledku technologického vývoja alebo meniacich sa 
potrieb pracovnej sily alebo zmien v profesionálnom živote (mobilita medzi odvetviami alebo 
geografická mobilita, prerušenie a obnovenie profesionálneho života), sa úlohy a spôsoby 
fungovania verejných služieb zamestnanosti zmenili.

Vzhľadom na záväzok členských štátov lepšie koordinovať svoju hospodársku politiku 
a politiku zamestnanosti v rámci Únie sa musia využiť všetky nástroje, ktoré je možné 
mobilizovať na to, aby Únia podporila túto premenu.

V rámci európskeho semestra členské štáty napr. porovnávajú svoje usmernenia pre verejnú 
politiku zamestnanosti najmä z rozpočtového hľadiska, a to s cieľom vymedziť, ktoré 
usmernenia vyhovujú ktorému členskému štátu vzhľadom na jeho hospodársku situáciu 
a situáciu ostatných členských štátov, aby sa dosiahol cieľ, ktorý je vyčíslený v stratégii EÚ 
2020 (75 % zamestnanosť pre obyvateľstvo vo veku od 20 do 64 rokov). 

Ale nezávisle od strategickej voľby uprednostniť jednu verejnú politiku pred druhou je 
kľúčovým prvkom účinnosti tejto politiky jej správne uplatňovanie, a to je štádium, do 
ktorého sa zapájajú verejné služby zamestnanosti.

Spravodajca teda víta iniciatívu Európskej komisie oficiálne potvrdiť existenciu už vytvorenej 
siete zástupcov týchto vnútroštátnych verejných služieb zamestnanosti, aby tieto služby mohli 
na základe presných vyčíslených údajov porovnávať účinnosť opatrení na trhu práce, ktoré 
majú za úlohu vykonávať v príslušných členských štátoch.

Na základe tohto porovnania môžu byť objektívne posúdené výhody a nedostatky týchto 
opatrení a jednotliví členovia si ich môžu osvojiť, aby ich využili v rámci svojich činností.

Táto spolupráca sa dá podľa spravodajcu zlepšiť rôznymi prostriedkami:

 začleniť do cieľov osobitnú pozornosť požadovanú pre boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí, podporu udržateľného zamestnania alebo boj proti sociálnemu 
dumpingu,

 začleniť sociálnych partnerov a vnútroštátne orgány inšpekcie práce,
 dodržiavať rozdelenie právomocí v jednotlivých členských štátoch.

Odhliadnuc od prvkov týkajúcich sa podstaty, pokiaľ ide o technickú stránku, spravodajca 
neverí, že by mohlo dôjsť k prijatiu tak, aby sa nástroj mohol začať skutočne využívať od 1. 
januára 2014, ale zaväzuje sa, že sa bude snažiť, aby k prijatiu došlo čo najskôr. Okrem toho 
zmení všetky prvky v texte tak, aby sa zachovala súdržnosť s ďalšími rokovaniami 
o právnych alebo rozpočtových základoch (PSCI/EASI).


