
DECYZJA RADY (UE) 2015/772 

z dnia 11 maja 2015 r. 

ustanawiająca Komitet ds. Zatrudnienia i uchylająca decyzję 2000/98/WE 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 150, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 5 Traktatu stanowi, że Unia podejmuje środki w celu zapewnienia koordynacji polityk zatrudnienia państw 
członkowskich w celu wzmocnienia ich efektywności poprzez rozwijanie skoordynowanych strategii na rzecz 
zatrudnienia; 

(2)  Tytuł IX części trzeciej Traktatu ustanawia procedury, poprzez które państwa członkowskie i Unia powinny 
działać w celu wypracowania skoordynowanej strategii dla zatrudnienia, a w szczególności na rzecz wspierania 
wykwalifikowanych i wyszkolonych pracowników posiadających zdolność dostosowywania się i reagujących na 
zmiany gospodarcze rynków pracy. 

(3)  Wypełniając swoje zadania, które obejmują doradzanie i uczestniczenie w przygotowywaniu prac Rady i Komisji, 
Komitet ds. Zatrudnienia (zwany dalej „Komitetem”) powinien przyczyniać się do zapewniania, by europejska 
strategia zatrudnienia, koordynacja polityki makroekonomicznej oraz proces reformy gospodarczej były określane 
i wdrażane w sposób spójny i wzajemnie się wzmacniający. 

(4) Komitet powinien ściśle współpracować z partnerami społecznymi, w szczególności z tymi, którzy są reprezen
towani na trójstronnym szczycie społecznym ds. wzrostu i zatrudnienia, ustanowionym decyzją Rady 
2003/174/WE (1). 

(5)  W swoich konkluzjach z dnia 27–28 czerwca 2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że należy wzmocnić wymiar 
socjalny Unii Gospodarczej i Walutowej. Na początek istotne znaczenie ma lepsze monitorowanie i uwzględnianie 
sytuacji społecznej oraz na rynku pracy w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, zwłaszcza poprzez 
wykorzystanie stosownych wskaźników społecznych i stosownych wskaźników zatrudnienia w ramach europej
skiego semestru. Ważne jest także zapewnienie lepszej koordynacji polityki zatrudnienia i polityki społecznej, 
z pełnym poszanowaniem kompetencji krajowych. 

(6)  W swoich konkluzjach z dnia 24–25 października 2013 r. Rada Europejska stwierdziła, że koordynacja polityki 
gospodarczej, zatrudnienia i socjalnej zostanie wzmocniona zgodnie z istniejącymi procedurami i przy pełnym 
poszanowaniu kompetencji krajowych. Rada Europejska wyraziła pogląd, że wymaga to więcej pracy, by 
wzmocnić współpracę między różnymi składami Rady z myślą o zapewnieniu spójności tych polityk zgodnie ze 
wspólnymi celami. 

(7)  Niniejsza decyzja powinna odzwierciedlać rozwój europejskiego semestru i rolę Komitetu w tym procesie. 
W szczególności rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE (2) przewiduje, że Komitet Ekonomiczno-Finansowy, 
Komitet Polityki Gospodarczej, Komitet Zatrudnienia i Komitet Ochrony Socjalnej są w razie potrzeby 
konsultowane w ramach europejskiego semestru. Ponadto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1176/2011 (3) przewiduje, że szczegółowa ocena sytuacji powinna, w stosownych przypadkach, uwzględniać 
skierowane przez Radę do państw członkowskich zalecenia lub wezwania. Przewiduje ono również, że plan 
działań naprawczych dla państwa członkowskiego, wobec którego wszczęta zostanie procedura dotycząca 
nadmiernego zakłócenia równowagi, ma uwzględniać gospodarcze i społeczne skutki tych działań politycznych 
i być zgodny z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej i wytycznymi dotyczącymi zatrudnienia. 
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(1) Decyzja Rady 2003/174/WE z dnia 6 marca 2003 r. ustanawiająca trójstronny szczyt społeczny ds. wzrostu i zatrudnienia (Dz.U. L 70 
z 14.3.2003, s. 31). 

(2) Rozporządzenie Rady nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru 
i koordynacji polityk gospodarczych (Dz.U. L 209 z 2.8.1997, s. 1). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25). 



(8)  Komitet oraz organy unijne uczestniczące w koordynacji polityki gospodarczej i społecznej, w szczególności 
Komitet Ekonomiczno-Finansowy, Komitet Polityki Gospodarczej i Komitet Ochrony Socjalnej, powinny ze sobą 
ściśle współpracować. W odpowiednich przypadkach i gdy jest to wzajemnie uzgodnione między uczestniczącymi 
komitetami, współpraca Komitetu z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, Komitetem Polityki Gospodarczej 
i Komitetem Ochrony Socjalnej może obejmować organizację wspólnych posiedzeń, w szczególności 
w kontekście odnośnej roli komitetów w europejskim semestrze. 

(9)  Aby umożliwić skuteczne sprawowanie mandatu określonego w Traktacie i by zapewnić elastyczność konieczną 
do dostosowywania się do harmonogramu działań Komitetu, w szczególności w ramach europejskiego semestru, 
przepisy dotyczące zarządzania odnoszące się do funkcjonowania Komitetu należy zmienić z myślą 
o zapewnieniu sprawności i ciągłości. 

(10)  Należy uchylić decyzję Rady 2000/98/WE (1), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Ustanowienie 

Niniejszym ustanawia się Komitet ds. Zatrudnienia (zwany dalej „Komitetem”) posiadający status doradczy w celu 
wspierania koordynacji w zakresie polityki zatrudnienia i polityk dotyczących rynku pracy między państwami 
członkowskimi, w pełnej zgodności z Traktatem oraz z należytym uwzględnieniem uprawnień instytucji i organów 
unijnych. 

Artykuł 2 

Zadania 

1. Zadania Komitetu są następujące: 

a)  śledzenie rozwoju sytuacji zatrudnienia i polityk zatrudnienia w państwach członkowskich i w Unii; 

b)  bez uszczerbku dla art. 240 Traktatu, formułowanie opinii na wniosek Rady lub Komisji albo z własnej inicjatywy; 
oraz przyczynianie się do przygotowania działań Rady, o których mowa w art. 148 Traktatu. 

2. Do celów ust. 1 Komitet powinien także w szczególności dołożyć starań, aby: 

a)  promować uwzględnienie celu, jakim jest wysoki poziom zatrudnienia, w toku formułowania i wdrażania polityki 
i działań unijnych; 

b)  uczestniczyć w pracach nad przyjmowaniem ogólnych wytycznych w zakresie polityki gospodarczej w celu 
zapewnienia spójności między tymi wytycznymi a wytycznymi w zakresie zatrudnienia oraz przyczyniać się do 
synergii pomiędzy europejską strategią zatrudnienia, koordynacją polityki makroekonomicznej oraz procesem 
reformy gospodarczej, w sposób wzajemnie się wspierający; 

c)  czynnie uczestniczyć w dialogu makroekonomicznym na szczeblu Unii; 

d)  przyczyniać się w ramach swojego mandatu do realizacji wszystkich aspektów europejskiego semestru i sporządzać 
odnośne sprawozdania dla Rady; 

e)  promować wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz z Komisją. 

3. Co roku Komitet przyjmuje program prac, uwzględniając priorytety polityczne Rady i Komisji. Program prac 
przekazywany jest Radzie. 

4. Komitet może zapraszać ekspertów spoza swojego grona, stosownie do swojego porządku obrad. 
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(1) Decyzja Rady 2000/98/WE z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca Komitet Zatrudnienia (Dz.U. L 29 z 4.2.2000, s. 21). 



Artykuł 3 

Członkostwo 

1. Każde państwo członkowskie oraz Komisja mianuje po dwóch członków Komitetu. Mogą one również mianować 
po dwóch zastępców członków. 

2. Członkowie Komitetu i zastępcy członków wybierani są spośród wyższych urzędników lub ekspertów posiada
jących wybitne kompetencje w zakresie zatrudnienia i polityki rynku pracy w państwach członkowskich. 

3. Państwa członkowskie i Komisja dokładają wszelkich starań, by udział kobiet i mężczyzn w składzie Komitetu był 
zrównoważony. 

Artykuł 4 

Działanie 

1. Komitet wybiera swojego przewodniczącego spośród członków wyznaczonych przez państwa członkowskie na 
dwuletnią kadencję. Dwuletnia kadencja przewodniczącego może zostać jednokrotnie odnowiona. W należycie uzasad
nionych przypadkach Komitet, w celu zapewnienia skuteczności i ciągłości swoich prac, może postanowić 
o przedłużeniu kadencji przewodniczącego o okres nieprzekraczający ośmiu miesięcy. Przewodniczący może pełnić 
swoją funkcję przez okres nieprzekraczający czterech lat i ośmiu miesięcy. 

2. Przewodniczący jest wspomagany przez czterech wiceprzewodniczących, z których dwóch jest wybieranych przez 
Komitet spośród jego członków na dwuletnią kadencję, odnawialną jednokrotnie. Trzeci wiceprzewodniczący jest 
przedstawicielem państwa członkowskiego, które w danym okresie sprawuje prezydencję w Radzie. Czwarty wiceprze
wodniczący jest przedstawicielem państwa członkowskiego, które jako następne będzie sprawować prezydencję 
w Radzie. 

3. Przewodniczący przekazuje swoje prawo głosu swojemu zastępcy. 

4. Posiedzenia Komitetu zwoływane są przez przewodniczącego z jego inicjatywy albo na wniosek większości 
członków Komitetu. 

5. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. 

6. Wydatki są zwracane zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi. 

7. Komisja zapewnia stosowne analityczne i organizacyjne wsparcie Komitetu. Komisja wyznacza swojego 
pracownika jako sekretarza. Sekretarz i wspierający go personel wykonuje instrukcje Komitetu w toku wspomagania 
Komitetu w wypełnianiu jego zadań. Komisja współpracuje z Sekretariatem Generalnym Rady w odniesieniu do kwestii 
odbywania posiedzeń. 

8. Komitet, w odpowiednich przypadkach, współpracuje z innymi odnośnymi organami i komitetami zajmującymi się 
zagadnieniami z obszaru polityki społecznej i gospodarczej, takimi jak Komitet Ochrony Socjalnej, Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, Komitet Polityki Gospodarczej, Komitet ds. Edukacji i rada zarządzająca europejskiej sieci 
publicznych służb zatrudnienia. 

Artykuł 5 

Grupy robocze 

1. Komitet może powierzyć przeprowadzenie analizy poszczególnych kwestii zastępcom członków lub może w tym 
celu utworzyć grupy robocze. Przewodniczącym takiej grupy roboczej może być wiceprzewodniczący Komitetu, członek 
lub zastępca członka Komitetu, urzędnik Komisji lub członek samej grupy roboczej wyznaczony przez Komitet. 

2. Komisja zapewnia stosowne analityczne i organizacyjne wsparcie grup roboczych. 

3. Grupy robocze mogą korzystać z pomocy ekspertów. 

4. Komitet może też utworzyć wraz z innymi komitetami lub organami wspólne grupy robocze, których zasady 
działania są określane wspólnie. 
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Artykuł 6 

Konsultacje z partnerami społecznymi 

W wypełnianiu swojego mandatu Komitet konsultuje się z partnerami społecznymi. W tym kontekście nawiązuje on 
kontakty z partnerami społecznymi reprezentowanymi na trójstronnym szczycie społecznym ds. wzrostu i zatrudnienia. 

Artykuł 7 

Przepisy przejściowe 

Kadencja każdego z członków wybranych zgodnie z art. 3 decyzji 2000/98/WE jest kontynuowana do końca tej 
kadencji zgodnie z art. 4 niniejszej decyzji. Za datę początkową takiej kadencji uważa się datę wyborów, które odbyły 
się zgodnie z art. 3 decyzji 2000/98/WE. 

Artykuł 8 

Uchylenie 

Decyzję 2000/98/WE uchyla się z dniem pierwszego posiedzenia Komitetu po dacie wejścia w życie niniejszej decyzji. 
Posiedzenie to odbędzie się nie później niż cztery miesiące od daty przyjęcia niniejszej decyzji. 

Artykuł 9 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 maja 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. DŪKLAVS 

Przewodniczący  
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