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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

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej 
decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi 
służbami zatrudnienia
(COM(2019)0620 – C9-0117/2019 – 2019/0188(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2019)0620),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 149 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-
0117/2019),

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

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 30 
października 2019 r.1, 

– po konsultacji z Komitetem Regionów,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A9-0128/2020),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 3 ust. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej odnosi się do 
zrównoważonego rozwoju opartego 
między innymi na pełnym zatrudnieniu i 
postępie społecznym jako celach 
związanych z ustanowieniem rynku 
wewnętrznego.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Artykuł 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
stanowi, że przy określaniu i realizacji 
polityk i działań Unii należy brać pod 
uwagę między innymi cel, jakim jest 
wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia. Sieć powinna wspierać Unię 
i państwa członkowskie w tym względzie;

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem sieci jest dalsze 
wzmacnianie zdolności, skuteczności 
i sprawności publicznych służb 
zatrudnienia poprzez zapewnienie 
platformy umożliwiającej porównanie ich 
wyników na szczeblu europejskim, 
określenie dobrych praktyk oraz 

(2) Celem sieci jest modernizacja i 
wzmocnienie publicznych służb 
zatrudnienia oraz zwiększenie ich 
zdolności, skuteczności i sprawności oraz 
jakości ich usług poprzez zapewnienie 
platformy umożliwiającej porównanie ich 
wyników na szczeblu europejskim, 
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ustanowienie systemu wzajemnego uczenia 
się. Celem jest również stworzenie 
większych możliwości dla publicznych 
służb zatrudnienia, aby przyczyniały się 
one do rozwoju innowacyjnych, opartych 
na dowodach strategii, zgodnie 
z odpowiednimi unijnymi inicjatywami 
w zakresie polityki.

określenie dobrych praktyk oraz 
ustanowienie systemu wzajemnego uczenia 
się, aby wspierać godną pracę oraz 
inkluzywne i trwałe miejsca pracy. Celem 
jest również zapewnienie publicznym 
służbom zatrudnienia większych 
możliwości, aby przyczyniały się one do 
rozwoju innowacyjnych i 
perspektywicznych strategii opartych na 
dowodach, zgodnie z odpowiednimi 
unijnymi inicjatywami oraz celami 
gospodarczymi, społecznymi i dotyczącymi 
zatrudnienia, określonymi w art. 3 ust. 3 
Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Sieć ma kluczowe znaczenie 
w zachęcaniu do dalszej współpracy 
państw członkowskich w obszarach 
odpowiedzialności publicznych służb 
zatrudnienia, a także przy wnoszeniu 
wkładu w modernizację i wzmacnianie 
publicznych służb zatrudnienia. W ocenie 
stanu wdrożenia decyzji nr 573/2014/UE16 
wykazano, że sieć ma pozytywny wpływ, 
oraz określono wnioski wyciągnięte 
z poszczególnych działań i doświadczeń.

(3) Sieć ma kluczowe znaczenie 
w zachęcaniu do dalszej współpracy 
państw członkowskich w obszarach 
odpowiedzialności publicznych służb 
zatrudnienia, a także przy wnoszeniu 
wkładu w modernizację i wzmacnianie 
publicznych służb zatrudnienia. W ocenie 
stanu wdrożenia decyzji nr 573/2014/UE16 
wykazano, że sieć ma pozytywny wpływ, 
oraz określono wnioski wyciągnięte 
z poszczególnych działań i doświadczeń. 
W związku z tym sieć zwiększyła swój 
potencjał i rozwinęła innowacyjne, oparte 
na dowodach środki wdrażania polityki 
zatrudnienia.

__________________ __________________
16 Dokument roboczy służb Komisji 
SWD(2019) 1350

16 Dokument roboczy służb Komisji 
SWD(2019) 1350

Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
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Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu wykorzystania wyników 
osiągniętych do tej pory i dalszego 
wspierania współpracy publicznych służb 
zatrudnienia należy przedłużyć okres 
ustanowienia sieci do 31 grudnia 2027 r.

(4) W celu wykorzystania wyników 
osiągniętych do tej pory i dalszego 
wspierania współpracy, w tym konsolidacji 
i ekspansji inicjatyw publicznych służb 
zatrudnienia oraz modernizacji tych służb, 
należy przedłużyć okres ustanowienia sieci 
do 31 grudnia 2027 r.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Sieć powinna wzmacniać 
współpracę między swoimi członkami i 
rozwijać wspólne inicjatywy w celu 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
we wszystkich obszarach działania 
publicznych służb zatrudnienia, 
dostarczania analiz porównawczych i 
porad oraz promowania innowacyjnych 
inicjatyw w zakresie pośrednictwa pracy. 
W związku z tym szczególną uwagę należy 
zwrócić na współpracę publicznych służb 
zatrudnienia w zakresie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego w 
kontekście zatrudnienia. Działania sieci 
powinny umożliwiać inkluzywne, oparte 
na dowodach i ukierunkowane na wyniki 
porównanie wszystkich publicznych służb 
zatrudnienia, tak aby można było określić 
najlepsze praktyki w obszarach ich 
działalności, co przyczyni się do lepszego 
projektowania i świadczenia usług 
zatrudnienia w ramach konkretnych 
kompetencji tych służb. Inicjatywy sieci 
powinny poprawić skuteczność 
publicznych służb zatrudnienia i 
zwiększyć efektywność wykorzystania 
funduszy publicznych.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dalsze działanie sieci powinno 
wesprzeć wdrażanie Europejskiego filaru 
praw socjalnych, który wśród swoich zasad 
obejmuje aktywne wspieranie zatrudnienia. 
Sieć powinna się także przyczynić do 
realizacji celu zrównoważonego rozwoju 
nr 8 Organizacji Narodów Zjednoczonych 
„Przekształcamy nasz świat: Agenda na 
rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” 
poprzez wkład na rzecz zrównoważonego 
i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, 
pełnego i produktywnego zatrudnienia 
oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi.

(5) Dalsze działanie sieci powinno 
wesprzeć wdrażanie Europejskiego filaru 
praw socjalnych, który wśród swoich zasad 
obejmuje aktywne wspieranie zatrudnienia. 
Sieć powinna również ułatwiać swobodny 
przepływ pracowników i przyczyniać się 
do sprawiedliwej społecznie transformacji 
w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz do realizacji 
odpowiednich zasad i celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych poprzez wkład na rzecz 
zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, a także 
godnej pracy dla wszystkich ludzi.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Sieć powinna nadal organizować 
współpracę i kontakty między 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, by promować między nimi synergie, 
w tym w szczególności współpracę 
z agencjami Unii w dziedzinie 
zatrudnienia, polityki społecznej, 
kształcenia i szkolenia, by zapewnić spójne 
ramy polityki.

(6) Sieć powinna kontynuować, 
intensyfikować i wzmacniać 
systematyczną i strukturalną współpracę z 
innymi właściwymi podmiotami rynku 
pracy, w tym w szczególności z agencjami 
Unii w dziedzinie zatrudnienia, polityki 
społecznej, równości płci, kształcenia i 
szkolenia, a także z partnerami 
społecznymi, usługodawcami w obszarze 
zatrudnienia i spraw socjalnych, 
organizacjami reprezentującymi 
najsłabsze grupy, a także z władzami 
lokalnymi i regionalnymi w celu 
promowania synergii, wymiany dobrych 
praktyk i w stosownych przypadkach 
zapewnienia spójnych ram polityki.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Rola publicznych służb 
zatrudnienia w świadczeniu bardziej 
skutecznych usług dla osób 
poszukujących pracy i przedsiębiorstw 
powinna być odpowiednio wspierana na 
szczeblu krajowym i, w stosownych 
przypadkach, regionalnym, przy 
zapewnieniu wystarczających zasobów 
ludzkich i wsparcia finansowego na 
szkolenia i wyposażenie personelu. 
Publiczne służby zatrudnienia powinny 
dysponować niezbędnymi zasobami, 
umożliwiającymi im skuteczne zajęcie się 
cyfryzacją gospodarki, zmieniającymi się 
modelami pracy, w tym wschodzącymi 
gospodarkami platform, a także zmianami 
społecznymi i demograficznymi.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Sieć i jej inicjatywy należy 
finansować w stosownych przypadkach 
zgodnie z planem finansowym Unii i w 
ramach środków określonych przez 
Parlament Europejski i Radę.”;

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W odniesieniu do projektów 
opracowanych przez sieć lub 
zidentyfikowanych w ramach działań w 
zakresie wzajemnego uczenia się, a 
następnie wdrożonych w poszczególnych 
publicznych służbach zatrudnienia, 
państwa członkowskie powinny mieć 
dostęp do finansowania z odpowiednich 
programów unijnych.”;

Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Celem niniejszej decyzji jest zachęcenie 
państw członkowskich do współpracy w 
dziedzinie zatrudnienia za pośrednictwem 
sieci w obszarach, za które odpowiadają 
publiczne służby zatrudnienia, po to, by 
przyczynić się do wdrażania unijnych 
polityk zatrudnienia. Pomoże to także we 
wdrażaniu Europejskiego filaru praw 
socjalnych i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, tym samym zapewniając 
wsparcie na rzecz:

Celem niniejszej decyzji jest zachęcenie 
państw członkowskich do współpracy 
w dziedzinie zatrudnienia za 
pośrednictwem sieci w obszarach, za które 
odpowiadają publiczne służby 
zatrudnienia, po to, by przyczynić się do 
wdrażania unijnych polityk zatrudnienia i 
polityki społecznej, tym samym 
zapewniając wsparcie na rzecz:

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę 
w brzmieniu:
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„-a) wdrażania zasad Europejskiego 
filaru praw socjalnych oraz odpowiednich 
zasad i celów Europejskiego Zielonego 
Ładu i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych;”

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 b (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – akapit 1 – litera a

Tekst obowiązujący Poprawka

(2b) w art. 3 ust. 1 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:

a) najwrażliwszych grup społecznych 
o wysokiej stopie bezrobocia, zwłaszcza 
starszych pracowników i niekształcącej się, 
niepracującej ani nieszkolącej się 
młodzieży (zwanej dalej „młodzieżą 
NEET”);

„a) wszystkich wrażliwych grup 
społecznych o wysokiej stopie bezrobocia, 
zwłaszcza starszych pracowników i 
niekształcącej się, niepracującej ani 
nieszkolącej się młodzieży (zwanej dalej 
„młodzieżą NEET”) oraz osób z 
niepełnosprawnościami i osób 
zmagających się z dyskryminacją z wielu 
przyczyn jednocześnie;”

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 c (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – akapit 1 – litera c

Tekst obowiązujący Poprawka

(2c) w art. 3 ust. 1 lit. c) otrzymuje 
brzmienie:

c) lepszego funkcjonowania rynków 
pracy w UE;

„c) lepszego funkcjonowania i 
inkluzywności rynków pracy;”
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę 
w brzmieniu:
„ca) równouprawnienia płci;”;

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 e (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – akapit 1 – litera d

Tekst obowiązujący Poprawka

(2e) w art. 3 ust. 1 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:

d) identyfikowania niedoborów 
wykwalifikowanej siły roboczej i 
dostarczania informacji na temat zasięgu i 
lokalizacji tych niedoborów, a także 
lepszego dostosowywania umiejętności 
osób poszukujących pracy do potrzeb 
pracodawców;

„d) identyfikowania niedoborów 
wykwalifikowanej siły roboczej i 
dostarczania informacji na temat zasięgu i 
lokalizacji tych niedoborów, a także 
lepszego dostosowywania umiejętności 
osób poszukujących pracy do potrzeb 
pracodawców za pomocą takich 
instrumentów jak szkolenia zawodowe;”

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 f (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2f) w art. 3 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ha) współpracy i wymiany najlepszych 
praktyk w zakresie koordynacji systemów 
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zabezpieczenia społecznego w kontekście 
zatrudnienia;”

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 g (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i

Tekst obowiązujący Poprawka

(2g) w art. 4 ust. 1 lit. a) ppkt (i) 
otrzymuje brzmienie:

(i) wkład w zmniejszanie bezrobocia 
wśród wszystkich grup wiekowych i wśród 
szczególnie wrażliwych grup społecznych;

„(i) wkład w zmniejszanie bezrobocia 
wśród wszystkich grup wiekowych i płci 
oraz wśród wszystkich szczególnie 
wrażliwych grup społecznych;

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 f (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2h) w art. 4 ust. 1 lit. a) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:
„(iiia) poradnictwo i szkolenie 
zawodowe, zwłaszcza w odniesieniu do 
perspektywicznych i zrównoważonych 
miejsc pracy;”;

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przyczynia się do modernizacji c) przyczynia się do modernizacji i 
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i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju;

wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
biorąc pod uwagę unijną politykę 
zatrudnienia i politykę społeczną, 
europejski filar praw socjalnych, 
Europejski Zielony Ład oraz cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, a także 
rozwój technologiczny, zmieniające się 
modele pracy i zmiany demograficzne;

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f

Tekst obowiązujący Poprawka

(3a) w art. 4 ust. 1 lit. f) otrzymuje 
brzmienie:

f) przyjmuje i realizuje swój roczny 
program prac, w którym określone są 
metody pracy sieci, oczekiwane rezultaty 
i szczegóły związane z wdrażaniem 
uczenia się opartego na analizie 
porównawczej;

„f) przyjmuje i realizuje swój roczny 
program prac, w którym określone są 
metody pracy sieci, oczekiwane 
rezultaty, szczegóły związane z 
wdrażaniem uczenia się opartego na 
analizie porównawczej oraz strategie 
rozpowszechniania i współpracy;”;

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera g

Tekst obowiązujący Poprawka

(3b) w art. 4 ust. 1 lit. g) otrzymuje 
brzmienie:

g) promuje najlepsze praktyki w 
zakresie identyfikacji młodzieży NEET 
oraz opracowywania inicjatyw 
zapewniających zdobycie przez tę 
młodzież umiejętności niezbędnych do 
wejścia na rynek pracy i pozostania na 

„g) promuje i upowszechnia najlepsze 
praktyki w zakresie identyfikacji słabszych 
grup społecznych na rynku pracy, takich 
jak osoby długotrwale bezrobotne, 
pracownicy z niepełnosprawnościami i 
młodzież NEET, oraz w zakresie ich 
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nim oraz dzieli się takimi najlepszymi 
praktykami.

integracji na rynku pracy, w tym w razie 
potrzeby inicjatywy mające na celu 
zdobycie nowych umiejętności.”;

Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 Artykuł 5

Współpraca Współpraca

Sieć rozwija współpracę z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, w tym z innymi podmiotami 
świadczącymi usługi w zakresie 
zatrudnienia oraz, w stosownych 
przypadkach, z agencjami UE w dziedzinie 
zatrudnienia, polityki społecznej oraz 
kształcenia i szkolenia, partnerami 
społecznymi, organizacjami 
reprezentującymi bezrobotnych lub 
szczególnie wrażliwe grupy społeczne, 
organizacjami pozarządowymi 
działającymi w dziedzinie zatrudnienia, 
samorządami lokalnymi i regionalnymi, 
poprzez włączanie ich w odpowiednie 
działania i posiedzenia sieci oraz wymianę 
informacji i danych.”;

Sieć rozwija współpracę z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, w tym z innymi podmiotami 
świadczącymi usługi w zakresie 
zatrudnienia i usługi społeczne, jak 
również z partnerami społecznymi oraz, 
w stosownych przypadkach, z właściwymi 
publicznymi służbami zatrudnienia z 
państw trzecich, agencjami UE 
w dziedzinie zatrudnienia, polityki 
społecznej, równości płci oraz kształcenia 
i szkolenia, organizacjami 
reprezentującymi bezrobotnych lub 
szczególnie wrażliwe grupy społeczne, 
organami ds. równości, organizacjami ds. 
szkolenia zawodowego, organizacjami 
pozarządowymi działającymi w dziedzinie 
zatrudnienia i sprawiedliwej transformacji, 
oraz samorządami lokalnymi 
i regionalnymi, poprzez włączanie ich 
w odpowiednie działania i posiedzenia 
sieci oraz wymianę informacji i danych.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst obowiązujący Poprawka

(4a) art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Zarząd jest wspierany przez 
sekretariat, który zapewnia Komisja w 
ramach swoich służb. We współpracy z 
przewodniczącym i 
wiceprzewodniczącymi sekretariat 
przygotowuje posiedzenia zarządu, roczny 
program prac i roczne sprawozdanie sieci. 
Sekretariat ściśle współpracuje z 
sekretariatem Komitetu Zatrudnienia.

„5. Zarząd jest wspierany przez 
sekretariat, który zapewnia Komisja w 
ramach swoich służb. We współpracy z 
przewodniczącym i 
wiceprzewodniczącymi sekretariat 
przygotowuje posiedzenia zarządu, roczny 
program prac i roczne sprawozdanie sieci. 
Sekretariat ściśle współpracuje z 
sekretariatem Komitetu Zatrudnienia w 
celu koordynacji inicjatyw między siecią a 
Komitetem Zatrudnienia.”

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 Artykuł 7

Wsparcie finansowe Wsparcie finansowe

Zasoby ogólne na potrzeby wdrożenia 
niniejszej decyzji udostępnia się, 
w stosownych przypadkach, zgodnie 
z kolejnymi wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027, których 
roczne środki są zatwierdzane przez 
Parlament Europejski i Radę w granicach 
przewidzianych w ramach finansowych.”;

Niezbędne zasoby ogólne na potrzeby 
wdrożenia niniejszej decyzji udostępnia się 
zgodnie z kolejnymi wieloletnimi ramami 
finansowymi na lata 2021–2027, których 
roczne środki są zatwierdzane przez 
Parlament Europejski i Radę w granicach 
przewidzianych w ramach finansowych.”;

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
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Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 Artykuł 10

Przegląd Przegląd

Do września 2026 r. Komisja przedłoży 
ocenę stosowania niniejszej decyzji 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Do 30 września 2026 r. Komisja przedłoży 
sprawozdanie z oceny stosowania 
niniejszej decyzji Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu 
Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i 
Komitetowi Regionów. Sprawozdanie to 
musi zawierać między innymi ocenę tego, 
w jakim zakresie sieć przyczyniła się do 
osiągnięcia celów określonych w art. 3. 
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