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Poprawka 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) przy określaniu i realizacji 
działań i strategii politycznych Unia musi 
brać pod uwagę wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także z 
wysokim poziomem kształcenia, szkoleń 
oraz ochrony zdrowia ludzkiego. Sieć 
powinna wspomagać państwa 
członkowskie i Unię w opracowywaniu 
działań i strategii politycznych w zakresie 
zatrudnienia zmierzających do 
zapewnienia najwyższego poziomu 
sprawiedliwości społecznej i ochrony 
socjalnej oraz walki z wykluczeniem 
społecznym i wszelkimi formami 
dyskryminacji.

Or. it

Poprawka 18
Mounir Satouri

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi, że przy określaniu i 
realizacji polityk i działań Unii należy 
brać pod uwagę między innymi cel, jakim 
jest wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia. Artykuł 9 TFUE powinien 
stanowić podstawę prac sieci publicznych 
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służb zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 
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.

(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 
ustanowienie systemu wzajemnego uczenia 
się. Celem jest stworzenie większych 
możliwości dla publicznych służb 
zatrudnienia, aby przyczyniały się one do 
realizacji celów pełnego zatrudnienia i 
postępu społecznego, o których mowa w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
(TUE), wspierając zgodność z tymi celami 
odpowiednich unijnych inicjatyw 
politycznych, jak również działania 
państw członkowskich i Unii na rzecz 
ulepszenia skoordynowanej strategii 
zatrudnienia oraz rozwój innowacyjnych, 
opartych na dowodach strategii.

Or. it

Poprawka 20
Stefania Zambelli

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

wzmacnianie zdolności, skuteczności 
i sprawności publicznych służb 
zatrudnienia poprzez zapewnienie 
platformy umożliwiającej porównanie ich 
wyników na szczeblu europejskim, 
określenie dobrych praktyk oraz 
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.

Or. it

Poprawka 21
Mounir Satouri

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 
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.

(2) Celem sieci jest dalsze 
wzmacnianie zdolności, jakości usług, 
skuteczności i sprawności publicznych 
służb zatrudnienia poprzez zapewnienie 
platformy umożliwiającej porównanie ich 
wyników na szczeblu europejskim, 
określenie dobrych praktyk oraz 
ustanowienie systemu wzajemnego uczenia 
się, aby aktywnie wspierać dobrej jakości 
zatrudnienie, godną i sprzyjającą 
włączeniu społecznemu pracę oraz 
obszary oferujące duże możliwości 
zatrudnienia, np. zielone miejsca pracy. 
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.
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Or. en

Poprawka 22
Sara Skyttedal

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 
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.

(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 
ustanowienie systemu wzajemnego uczenia 
się, aby wspierać zatrudnienie i w 
perspektywie długoterminowej trwałe 
miejsca pracy. 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.

Or. en

Poprawka 23
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

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 
publicznych służb zatrudnienia i 
wzmocnienie ich zdolności, skuteczności 
i sprawności poprzez zapewnienie 
platformy umożliwiającej porównanie ich 
wyników na szczeblu europejskim, 
określenie dobrych praktyk oraz 
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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.

ustanowienie systemu wzajemnego uczenia 
się. Celem jest również stworzenie 
większych możliwości dla publicznych 
służb zatrudnienia, aby przyczyniały się 
one do rozwoju innowacyjnych, 
perspektywicznych, opartych na dowodach 
strategii, zgodnie z odpowiednimi unijnymi 
inicjatywami w zakresie polityki.

Or. en

Poprawka 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

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. 
Poprzez uzyskanie prawnej legitymacji do 
działania europejska sieć publicznych 
służb zatrudnienia 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

Or. pl

Poprawka 25
Stefania Zambelli
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Aby zwiększyć skuteczność sieci, 
należy zarazem zreformować publiczne 
ośrodki zatrudnienia dzięki całkowitej 
cyfryzacji usług i odpowiedniemu 
przeszkoleniu pracowników.

Or. it

Poprawka 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Wniosek dotyczący decyzji
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, rozszerzania, 
wzmacniania i konsolidacji inicjatyw 
publicznych służb zatrudnienia, a także 
modernizacji publicznych służb 
zatrudnienia oraz umożliwienia im 
skutecznego i harmonijnego działania 
należy przedłużyć okres ustanowienia sieci 
do 31 grudnia 2027 r.

Or. pl

Poprawka 27
Mounir Satouri

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu wykorzystania wyników 
osiągniętych do tej pory i dalszego 
wspierania współpracy publicznych służb 

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

zatrudnienia należy przekształcić sieć w 
stałą strukturę.

Or. en

Uzasadnienie

Sieć publicznych służb zatrudnienia powinna pozostać stałą strukturą, dopóki UE nie uzna, że 
nie jest już potrzebna. Aktualizacje i dostosowania będą nadal możliwe, ale stała struktura 
umożliwi bardziej długoterminowe planowanie strategiczne.

Poprawka 28
Jeroen Lenaers

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Sieć powinna wzmacniać 
współpracę pomiędzy swoimi członkami i 
rozwijać wspólne inicjatywy mające na 
celu wymianę informacji i najlepszych 
praktyk we wszystkich obszarach 
działania publicznych służb zatrudnienia, 
dostarczanie analiz porównawczych i 
porad oraz promowanie innowacyjnych 
inicjatyw w zakresie pośrednictwa pracy. 
W związku z tym szczególną uwagę należy 
zwrócić na współpracę publicznych służb 
zatrudnienia w zakresie eksportu 
świadczeń socjalnych. Utworzenie tej sieci 
umożliwi 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. Sieć powinna także 
współpracować z innymi podmiotami 
świadczącymi usługi zatrudnienia.
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Poprawka 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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) W komunikacie z 11 grudnia 
2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu Komisja, stwarzając nowe 
podstawy zaangażowania na rzecz walki z 
problemami spowodowanymi zmianą 
klimatu, stwierdza, że wszystkie działania i 
strategie polityczne Unii będą musiały 
przyczyniać się do realizacji celów 
Europejskiego Zielonego Ładu. Dalsze 
działanie sieci powinno zatem wzmocnić 
działania i strategie polityczne na rzecz 
zatrudnienia przyczyniające się do 
realizacji Europejskiego Zielonego Ładu, 
wspomagając przyspieszenie 
sprawiedliwego i obejmującego wszystkich 
przejścia na neutralną klimatycznie 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
zmierzając do zapewnienia pełnego 
zatrudnienia i godnej pracy, która 
zagwarantuje odpowiednie 
wynagrodzenie, a przynajmniej ochroni 
przed ubóstwem, a także wspierając 
zrównoważenie środowiskowe oraz 
bezpieczeństwo i higienę pracy. Dalsze 
działanie sieci powinno wesprzeć również 
wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych, który wśród swoich zasad 
obejmuje aktywne wspieranie zatrudnienia, 
i przyczynić się do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów „Przekształcamy nasz świat: 
Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030”, a zwłaszcza celu nr 8.

Or. it
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Poprawka 30
Stefania Zambelli

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, 
zatrudnienia oraz godnej pracy dla 
wszystkich ludzi.

(5) Dalsze działanie sieci powinno 
przyczynić się do realizacji krajowych 
polityk zatrudnienia, zrównoważonego 
i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, 
zatrudnienia oraz godnej pracy dla 
wszystkich obywateli.

Or. it

Poprawka 31
Sara Skyttedal

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 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, 
godnej pracy dla wszystkich ludzi, 
przeciwdziałania niedopasowaniu 
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umiejętności do potrzeb rynku pracy oraz 
ułatwiania swobodnego przepływu 
pracowników.

Or. en

Poprawka 32
Mounir Satouri

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 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, a także 
sprawiedliwej społecznie transformacji 
ekologicznej.

Or. en

Poprawka 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

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 

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

w szczególności współpracę z agencjami 
Unii w dziedzinie zatrudnienia, polityki 
społecznej, płci, kształcenia i szkolenia, z 
organizacjami reprezentującymi 
bezrobotnych lub słabsze grupy społeczne, 
organami ds. równości, organizacjami 
pozarządowymi działającymi w dziedzinie 
zatrudnienia, praw człowieka i 
sprawiedliwej transformacji, a także 
partnerami społecznymi, w celu 
promowania synergii i zapewnienia, w 
stosownych przypadkach, spójnych ram 
polityki.

Or. en

Poprawka 34
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

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 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. Należy nasilić bardziej 
systematyczną i strukturalną współpracę 
między publicznymi służbami zatrudnienia 
a innymi usługodawcami w dziedzinie 
spraw społecznych i zatrudnienia, aby 
lepiej reagować na potrzeby osób 
poszukujących pracy.

Or. en

Poprawka 35
Anne Sander
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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 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 oraz z partnerami 
społecznymi i władzami lokalnymi i 
regionalnymi, aby wspierać synergię i 
wymianę dobrych praktyk oraz by 
zapewnić spójne ramy polityki, 
dostosowane do potrzeb rynku pracy.

Or. fr

Poprawka 36
Sara Skyttedal

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 nadal organizować 
współpracę i kontakty między 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, by promować między nimi synergie, 
w tym w szczególności między prywatnymi 
i innymi służbami zatrudnienia, lecz także 
współpracę z agencjami Unii w dziedzinie 
zatrudnienia, polityki społecznej, 
kształcenia i szkolenia, by zapewnić spójne 
ramy polityki.

Or. en

Poprawka 37
Stefania Zambelli
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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 nadal organizować 
współpracę i kontakty między wszystkimi 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, by promować między nimi synergie, 
ułatwiać dopasowanie kwalifikacji do 
zapotrzebowania i zapewniać jak 
największą przejrzystość i sprawniejsze 
funkcjonowanie rynków pracy.

Or. it

Poprawka 38
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Rola publicznych służb 
zatrudnienia polegająca na 
gwarantowaniu skuteczniejszych usług 
dla osób poszukujących pracy i 
przedsiębiorstw musi być odpowiednio 
wspierana na szczeblu krajowym za 
pomocą wystarczających zasobów 
ludzkich i środków finansowych na 
szkolenia dla pracowników oraz sprzęt 
informatyczny i techniczny, istotne ze 
względu na możliwości i wyzwania 
wynikające z cyfryzacji, zmieniających się 
wzorców pracy, w tym powstających 
gospodarek platform, oraz zmian 
społecznych i demograficznych.

Or. en

Poprawka 39
Mounir Satouri
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Wsparcie finansowe Unii na rzecz 
sieci należy udostępnić zgodnie 
z wieloletnimi ramami finansowymi na 
lata 2021–2027.

(7) Należy udostępnić wsparcie 
finansowe Unii dla sieci.

Or. en

Poprawka 40
Mounir Satouri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszym ustanawia się ogólnounijną 
sieć publicznych służb zatrudnienia na 
okres do dnia 31 grudnia 2027 r. (zwaną 
dalej »siecią«).

Niniejszym ustanawia się ogólnounijną 
sieć publicznych służb zatrudnienia (zwaną 
dalej „siecią”). Parlament Europejski i 
Rada dokonują przeglądu utworzenia 
sieci w świetle ocen Komisji, o których 
mowa w art. 10.

Or. en

Poprawka 41
Mounir Satouri

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 

Celem niniejszej decyzji jest zachęcenie 
państw członkowskich do współpracy 
w dziedzinie zatrudnienia za 
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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:

pośrednictwem sieci w obszarach, za które 
odpowiadają publiczne służby 
zatrudnienia, po to, by przyczynić się do 
wdrażania unijnych polityk zatrudnienia i 
polityki społecznej.

Or. en

Poprawka 42
Stefania Zambelli

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 krajowych polityk zatrudnienia, 
zapewniając wsparcie na rzecz:

Or. it

Poprawka 43
Ádám Kósa

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – wprowadzenie
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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, 
tym samym zapewniając wsparcie na 
rzecz:”;

Or. hu

Poprawka 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 ułatwić wdrażanie 
unijnych polityk zatrudnienia, 
Europejskiego filaru praw socjalnych 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
szybkie, sprawiedliwe i sprzyjające 
włączeniu społecznemu przejście na 
neutralną dla klimatu gospodarkę o 
obiegu zamkniętym, tym samym 
zapewniając wsparcie na rzecz:

Or. it
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Poprawka 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

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. 
Pomoże to także we wdrażaniu zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
dążeniu do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, w szczególności 
celów zrównoważonego rozwoju nr 1, 4, 5, 
8, 10 i 13, oraz Europejskiego Zielonego 
Ładu, tym samym zapewniając wsparcie 
na rzecz:

Or. en

Poprawka 46
Sara Skyttedal

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 

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 istotnych 
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Europejskiego filaru praw socjalnych 
i celów zrównoważonego rozwoju 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, tym 
samym zapewniając wsparcie na rzecz:

zasad i celów Europejskiego filaru praw 
socjalnych i celów zrównoważonego 
rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, tym samym zapewniając 
wsparcie na rzecz:

Or. en

Poprawka 47
Jordi Cañas

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

Tekst obowiązujący Poprawka

2a) 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 
niepełnosprawnością, zwłaszcza kobiet i 
dziewcząt, które doświadczają 
dyskryminacji z wielu przyczyn 
jednocześnie i dyskryminacji krzyżowej ze 
względu na płeć i niepełnosprawność;”;

Or. en

Poprawka 48
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

2a) 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 
niepełnosprawnością;”;

Or. en

Poprawka 49
Mounir Satouri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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

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

b) godziwej i stabilnej pracy; „b) godziwej i stabilnej pracy 
gwarantującej pełne poszanowanie praw 
gospodarczych i społecznych pracownika, 
a także ochronę środowiska oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy;”

Or. it

Poprawka 51
Mounir Satouri

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

c) lepszego funkcjonowania rynków 
pracy w UE;

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

Or. en

Poprawka 52
Sara Skyttedal

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

d) identyfikowania niedoborów 
wykwalifikowanej siły roboczej i 

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

dostarczania informacji na temat zasięgu i 
lokalizacji tych niedoborów, a także 
lepszego dostosowywania umiejętności 
osób poszukujących pracy do potrzeb 
pracodawców w drodze szkoleń 
zawodowych ukierunkowanych na 
pracodawcę;”;

Or. en

Poprawka 53
Mounir Satouri

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

f) zwiększonej dobrowolnej 
mobilności geograficznej i zawodowej na 
uczciwych zasadach by zaspokajać 
konkretne potrzeby rynku pracy;

„f) zwiększonej dobrowolnej 
mobilności geograficznej i zawodowej na 
indywidualnych zasadach, by zaspokajać 
potrzeby związane z godną pracą;”;

Or. en

Poprawka 54
Jeroen Lenaers

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) w art. 4 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„-a) wspiera współpracę i wymianę 
najlepszych praktyk między publicznymi 
służbami zatrudnienia w zakresie eksportu 
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świadczeń socjalnych;”;

Or. nl

Poprawka 55
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Radka Maxová

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

Tekst obowiązujący Poprawka

2b) 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;”;

Or. en

Poprawka 56
Mounir Satouri

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c) w art. 4 ust. 1 lit. a) dodaje się 
podpunkt w brzmieniu:
„(iiia) doradztwo i szkolenia 
zawodowe, zwłaszcza w zakresie zielonych 
miejsc pracy i sprawiedliwej 
transformacji;”;

Or. en
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Poprawka 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

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 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju;

c) przyczynia się do modernizacji 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
wspierając realizację celów Unii w 
zakresie pełnego zatrudnienia i postępu 
społecznego, zgodność polityk 
zatrudnienia z tymi celami, wdrażanie 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
realizację celów zrównoważonego rozwoju 
i doprowadzenie do szybkiego, 
sprawiedliwego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu przejścia na neutralną dla 
klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym;

Or. it

Poprawka 58
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas

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 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju;

c) przyczynia się do modernizacji 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
określonych w unijnej polityce 
zatrudnienia, z uwzględnieniem 
Europejskiego filaru praw socjalnych, 
celów zrównoważonego rozwoju, 
Europejskiego Zielonego Ładu oraz 
możliwości i wyzwań wynikających z 
cyfryzacji, zmieniających się wzorców 
pracy, w tym powstających gospodarek 
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platform, oraz zmian społecznych i 
demograficznych;

Or. en

Poprawka 59
Anne Sander

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 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju;”;

c) „przyczynia się do modernizacji 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju i z uwzględnieniem wyzwań 
stawianych przez rozwój technologiczny i 
zmiany demograficzne oraz zmieniającego 
się świata pracy i wymaganych 
kompetencji;”;

Or. fr

Poprawka 60
Mounir Satouri

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 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 

c) przyczynia się do modernizacji 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
biorąc pod uwagę unijne polityki 
zatrudnienia, Europejski filar praw 
socjalnych, cele zrównoważonego rozwoju 
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rozwoju; ONZ, a także wyzwania związane z 
rozwojem technologicznym, zmieniający 
się świat pracy, zielone miejsca pracy, 
zapobieganie bezrobociu oraz lepszą 
integrację osób poszukujących pracy i 
ukierunkowane wsparcie dla nich;

Or. en

Poprawka 61
Sara Skyttedal

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 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 
zgodnie z unijnymi politykami 
zatrudnienia, Europejskim filarem praw 
socjalnych i celami zrównoważonego 
rozwoju;

c) przyczynia się do modernizacji, 
usprawnienia i wzmocnienia publicznych 
służb zatrudnienia w kluczowych 
obszarach, zgodnie z politykami 
zatrudnienia Unii i państw członkowskich, 
Europejskim filarem praw socjalnych i 
celami zrównoważonego rozwoju, a także 
wyzwaniami i możliwościami związanymi 
z cyfryzacją, globalizacją i zmieniającym 
się światem pracy;

Or. en

Poprawka 62
Stefania Zambelli

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 
i wzmocnienia publicznych służb 
zatrudnienia w kluczowych obszarach, 

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

zgodnie z krajowymi politykami 
zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 63
Mounir Satouri

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

Tekst obowiązujący Poprawka

3a) 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 nim 
oraz dzieli się takimi najlepszymi 
praktykami.

„g) promuje najlepsze praktyki w 
zakresie integracji na rynku pracy osób 
długotrwale bezrobotnych i pracowników 
z niepełnosprawnościami, a także w 
zakresie identyfikacji i wsparcia 
młodzieży NEET oraz opracowywania 
inicjatyw zapewniających zdobycie przez 
tę młodzież umiejętności niezbędnych do 
wejścia na rynek pracy, pozostania i 
rozwijania się na nim oraz dzieli się takimi 
najlepszymi praktykami.”;

Or. en

Poprawka 64
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

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

3a) 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 
nim oraz dzieli się takimi najlepszymi 
praktykami.

„g) wskazuje szczególnie wrażliwe 
grupy społeczne na rynku pracy, takie jak 
osoby długotrwale bezrobotne, pracownicy 
z niepełnosprawnościami i młodzież 
NEET, oraz promuje najlepsze praktyki w 
zakresie ich integracji na rynku pracy, w 
tym w razie potrzeby inicjatywy mające na 
celu zdobycie umiejętności, oraz dzieli się 
takimi najlepszymi praktykami.”;

Or. en

Poprawka 65
Stefania Zambelli

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 

Sieć rozwija współpracę z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, w tym z innymi podmiotami 
świadczącymi usługi w zakresie 
zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, 
partnerami społecznymi, organizacjami 
reprezentującymi bezrobotnych, 
samorządami lokalnymi i regionalnymi, 
poprzez włączanie ich w odpowiednie 
działania i posiedzenia sieci oraz wymianę 
informacji i danych.
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informacji i danych.

Or. it

Poprawka 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

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 właściwymi publicznymi 
służbami zatrudnienia z państw trzecich 
nienależących do EOG, innymi 
podmiotami świadczącymi usługi 
w zakresie zatrudnienia i partnerami 
społecznymi oraz, w stosownych 
przypadkach, z agencjami UE w dziedzinie 
zatrudnienia, polityki społecznej, płci oraz 
kształcenia i szkolenia, organizacjami 
reprezentującymi bezrobotnych lub 
szczególnie wrażliwe grupy społeczne, 
organami ds. równości, organizacjami 
pozarządowymi działającymi w dziedzinie 
zatrudnienia, praw człowieka i 
sprawiedliwej transformacji, samorządami 
lokalnymi i regionalnymi, poprzez 
włączanie ich w odpowiednie działania 
i posiedzenia sieci oraz wymianę 
informacji i danych.

Or. en

Uzasadnienie

Powszechnie zgłaszane są przypadki dyskryminacji w dziedzinie świadczenia usług w zakresie 
zatrudnienia, w związku z czym współpraca z organami ds. równości lub niezależnymi 
organizacjami zajmującymi się prawami człowieka pomogłaby uwrażliwić osoby 
odpowiedzialne – co jest niezbędne – i zapewnić niedyskryminację.
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Poprawka 67
Manuel Pizarro, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá 
Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Agnes Jongerius, 
Marianne Vind, Elisabetta Gualmini

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 partnerami społecznymi 
oraz, w stosownych przypadkach, 
z właściwymi publicznymi służbami 
zatrudnienia z państw spoza UE/EOG, 
agencjami UE w dziedzinie zatrudnienia, 
polityki społecznej oraz kształcenia 
i szkolenia, 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.

Or. en

Poprawka 68
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 5
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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 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 kształcenia zawodowego, 
organizacjami pozarządowymi 
działającymi w dziedzinie zatrudnienia, 
samorządami lokalnymi i regionalnymi, 
poprzez włączanie ich w odpowiednie 
działania i posiedzenia sieci oraz wymianę 
informacji i danych.

Or. en

Poprawka 69
Sara Skyttedal

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 

Sieć rozwija współpracę z odpowiednimi 
zainteresowanymi podmiotami rynku 
pracy, w szczególności z prywatnym i 
innymi podmiotami świadczącymi usługi 
w zakresie zatrudnienia oraz, 
w stosownych przypadkach, z agencjami 
UE w dziedzinie zatrudnienia, polityki 



AM\1198085PL.docx 33/36 PE646.959v02-00

PL

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.

społecznej oraz kształcenia i szkolenia, 
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.

Or. en

Poprawka 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

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 oraz 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.

Or. en
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Poprawka 71
Mounir Satouri

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.

Zasoby ogólne na potrzeby wdrożenia 
niniejszej decyzji udostępnia się stosownie, 
roczne środki są zatwierdzane przez 
Parlament Europejski i Radę w granicach 
przewidzianych w ramach finansowych.

Or. en

Poprawka 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

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 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.

Or. en
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Poprawka 73
Mounir Satouri

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia, o których mowa w art. 8, 
powierza się Komisji do dnia 31 grudnia 
2027 r.

Uprawnienia, o których mowa w art. 8, 
powierza się Komisji.

Or. en

Poprawka 74
Mounir Satouri

Wniosek dotyczący decyzji
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.

Siedem lat po wejściu w życie niniejszej 
decyzji i następnie co siedem lat Komisja 
przedkłada ocenę stosowania niniejszej 
decyzji Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi 
Regionów.

Or. en

Poprawka 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas
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Wniosek dotyczący decyzji
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 września 2026 r. Komisja przedłoży 
ocenę stosowania niniejszej decyzji 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu i Komitetowi Regionów. W 
ocenie analizuje się między innymi, w 
jakim zakresie sieć przyczyniła się do 
osiągnięcia celów określonych w art. 3 
oraz czy przyniosła korzyści wszystkim 
kategoriom osób, w tym osobom 
znajdującym się w trudnym położeniu.

Or. en


