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RADA

Oświadczenia  dotyczące  decyzji  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  nr  573/2014/UE  w  sprawie 
wzmocnionej  współpracy  między  publicznymi  służbami  zatrudnienia (1)

(2014/C  163/04)

Oświadczenie  Rady

Rada  Unii  Europejskiej:

1. z  zadowoleniem  przyjmuje  porozumienie  osiągnięte  przez  współustawodawców  w  sprawie  wniosku  Komisji 
dotyczącego  decyzji  w  sprawie  wzmocnionej  współpracy  między  publicznymi  służbami  zatrudnienia  jako 
dodatkowego  narzędzia,  które  może  pozytywnie  wpłynąć  na  podejmowane  już  na  szerszą  skalę  starania  na 
rzecz  poprawy  skuteczności  istniejących  struktur  w  walce  z  bezrobociem;

2. przypomina,  że  art.  149  TFUE  stanowi,  iż  Parlament  Europejski  i  Rada  mogą  przyjąć  środki  zachęcające 
mające  sprzyjać  współpracy  między  państwami  członkowskimi;

3. uważa,  że  ta  podstawa  prawna  nie  pozwala  na  to,  by  projekt  decyzji  nakładał  na  państwa  członkowskie 
obowiązek  współpracy  w  dziedzinie  zatrudnienia;

4. uznaje,  że  rzeczywista  wartość  dodana  sieci  polega  na  uczestnictwie  w  niej  wszystkich  państw  członkowskich, 
co  umożliwia  rozwój  i  wdrażanie  systemów  analizy  porównawczej  i  działań  w  zakresie  wzajemnego  uczenia 
się  z  myślą  o  opracowaniu  właściwego  procesu  uczenia  się  opartego  na  analizie  porównawczej.

W  świetle  powyższego  państwa  członkowskie  Unii  Europejskiej  niniejszym  oświadczają,  że  wszystkie  zgodziły  się 
uczestniczyć  w  takiej  sieci  na  zasadzie  dobrowolności,  by  umożliwić  jej  skuteczne  funkcjonowanie  i  przynoszenie 
rzeczywistej  wartości  dodanej,  i  że  w  związku  z  tym  powiadomią  o  tym  uczestnictwie  sekretariat  sieci,  tak  jak 
to  przewidziano  w  motywie  3.

Oświadczenie  Komisji

Komisja:

1. z  zadowoleniem  przyjmuje  porozumienie  osiągnięte  przez  współprawodawców  w  sprawie  wzmocnionej  współ
pracy  między  publicznymi  służbami  zatrudnienia  będącej  potężnym  mechanizmem  wzmocnienia  współpracy 
pomiędzy  służbami  zatrudnienia  państw  członkowskich  w  celu  podniesienia  jakości  usług,  zdolności  i  skutecz
ności  we  wdrażaniu  polityki  zatrudnienia;

2. uważa,  że  zgodnie  z  art.  145  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  ta  wzmocniona  współpraca 
pomiędzy  publicznymi  służbami  zatrudnienia  jest  integralną  częścią  skoordynowanej  strategii  zatrudnienia;

3. uważa,  że  art.  149  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej  stanowi  podstawę  prawną  dla  pełnego 
udziału  wszystkich  państw  członkowskich  w  sieci.

(1) Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 32.
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