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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 (A9-0000/2019),

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.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Celem sieci jest dalsze (2) Celem sieci jest dalsze 

1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.



PE644.984v01-00 6/14 PR\1195092PL.docx

PL

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, aby aktywnie wspierać zatrudnienie i 
godną pracę. 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 2

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 współpracować 
z innymi zainteresowanymi podmiotami 
rynku pracy, w tym w szczególności 
z agencjami Unii w dziedzinie 
zatrudnienia, polityki społecznej, 
kształcenia i szkolenia, a także z 
partnerami społecznymi, aby wspierać 
synergię i w stosownych przypadkach 
zapewnić spójne ramy polityki.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Motyw 1
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Tekst obowiązujący Poprawka

-1) motyw 1 otrzymuje brzmienie:
(1) W swoich konkluzjach z dnia 17 
czerwca 2010 r. Rada Europejska przyjęła 
strategię „Europa 2020” na rzecz 
zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu(zwaną dalej 
„strategią »Europa 2020«”). Rada 
Europejska wezwała do mobilizacji 
wszystkich instrumentów i polityk Unii, by 
wspierać osiąganie wspólnych celów, oraz 
zachęciła państwa członkowskie do 
wzmożenia skoordynowanych działań. 
Publiczne służby zatrudnienia pełnią 
centralną rolę — w szczególności poprzez 
zmniejszanie bezrobocia młodzieży — w 
przyczynianiu się do osiągnięcia do 2020 
r. ustanowionego w strategii „Europa 
2020” celu dotyczącego wskaźnika 
zatrudnienia: 75 % w odniesieniu do 
kobiet i mężczyzn w wieku 20–64 lat.

„(1) Artykuł 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.” ;

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) dodaje się motyw w brzmieniu:
„(1a) Artykuł 9 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) stanowi, że przy określaniu i 
realizacji polityk i działań Unii należy 
wziąć pod uwagę między innymi cel, jakim 
jest wspieranie wysokiego poziomu 
zatrudnienia.”;

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Motyw 16

Tekst obowiązujący Poprawka

-1b) motyw 16 otrzymuje brzmienie:
(16) Sieć i jej inicjatywy należy 
finansować z programu Unii Europejskiej 
na rzecz zatrudnienia i innowacji 
społecznych („EaSI”) sekcja 
PROGRESS/Zatrudnienie, 
ustanowionego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1296/2013, w ramach środków 
określonych przez Parlament Europejski i 
Radę.

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

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 c (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Motyw 17

Tekst obowiązujący Poprawka

-1c) motyw 17 otrzymuje brzmienie:
(17) 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 Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i programu 

„(17) 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.”;
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ramowego Unii „Horyzont 2020” w 
zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020) ustanowionego 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013.

Or. en

Poprawka 7

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, 
tym samym zapewniając wsparcie na 
rzecz:

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 3 – ustęp 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 i celów zrównoważonego 
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rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych;”;

Or. en

Poprawka 9

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

Tekst obowiązujący Poprawka

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

c) lepszego funkcjonowania rynków 
pracy w UE;

„c) lepszego funkcjonowania rynków 
pracy;”,

Or. en

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 d (nowy)
Decyzja nr 573/2014/UE
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a – podpunkt iii a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d) w art. 4 ust. 1 lit. a) dodaje się 
punkt w brzmieniu:
„(iii a) poradnictwo zawodowe i 
szkolenia;”;

Or. en

Poprawka 12

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, 
biorąc pod uwagę unijne polityki 
zatrudnienia, Europejski filar praw 
socjalnych, cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ, a także wyzwania związane z 
rozwojem technologicznym, zmieniającym 
się światem pracy, zapobieganiem 
bezrobociu i możliwościami zatrudnienia 
osób poszukujących pracy;

Or. en

Poprawka 13

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:
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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;”;

Or. en

Poprawka 14

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

Tekst obowiązujący Poprawka

3b) 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 osób długotrwale 
bezrobotnych i pracowników z 
niepełnosprawnościami na rynku pracy, a 
także 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.”

Or. en

Poprawka 15

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 właściwymi publicznymi 
służbami zatrudnienia z krajów spoza 
UE/EOG, innymi podmiotami 
świadczącymi usługi w zakresie 
zatrudnienia i partnerami społecznymi 
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.

Or. en

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję 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 

„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 
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sekretariatem Komitetu Zatrudnienia. celu koordynacji inicjatyw między siecią a 
Komitetem Zatrudnienia.”

Or. en


