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Pakeitimas 17
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 9 straipsnį 
Sąjunga, parengdama ir įgyvendindama 
savo politikos kryptis ir veiksmus, turi 
atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su 
didelio užimtumo skatinimu, tinkamos 
socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su 
socialine atskirtimi, aukšto lygio švietimo, 
mokymo paslaugų teikimu ir žmonių 
sveikatos apsauga. Tinklas turėtų padėti 
valstybėms narėms ir Sąjungai plėtoti 
užimtumo politiką ir veiksmus, kuriais 
siekiama aukščiausio lygio socialinio 
teisingumo ir apsaugos ir kovojama su 
socialine atskirtimi ir visų formų 
diskriminacija;

Or. it

Pakeitimas 18
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 9 straipsnyje daroma 
nuoroda į didelio užimtumo skatinimą, 
kaip vieną iš tikslų, į kurį būtina 
atsižvelgti nustatant ir įgyvendinant 
Sąjungos politikos kryptis ir veiksmus. 
VUT tinklas savo darbą turėtų grįsti 
SESV 9 straipsniu;

Or. en
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Pakeitimas 19
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip 
pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas 
siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
prisidėti siekiant Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutartis) 3 straipsnyje 
nurodytų visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos tikslų, skatinant suderinamumą 
su tais atitinkamų Sąjungos politikos 
iniciatyvų tikslais, ir valstybių narių bei 
Sąjungos pastangas tobulinti suderintą 
užimtumo strategiją ir plėtoti novatorišką, 
įrodymais grindžiamą politiką;

Or. it

Pakeitimas 20
Stefania Zambelli

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip 
pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip 
pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką;
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Or. it

Pakeitimas 21
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip 
pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, paslaugų kokybę, 
veiksmingumą ir efektyvumą sukuriant 
platformą, kurioje Europos lygmeniu būtų 
galima palyginti jų veiklos rezultatus, 
nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti tarpusavio 
mokymosi sistemą siekiant aktyviai remti 
užimtumą ir deramą darbą, siekiant 
aktyviai remti kokybišką užimtumą, 
deramą ir įtraukų darbą ir didelį darbo 
vietų potencialą turinčias sritis, 
pavyzdžiui, žaliąsias darbo vietas. Tinklas 
taip pat siekia suteikti VUT daugiau 
galimybių padėti rengti novatorišką, 
faktiniais duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 22
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip 
pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių 

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą, siekiant 
remti užimtumą ir ilgalaikiu laikotarpiu 
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padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

kurti tvarias darbo vietas. Tinklas taip pat 
siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tinklo tikslas – didinti VUT 
pajėgumą, veiksmingumą ir efektyvumą 
sukuriant platformą, kurioje Europos 
lygmeniu būtų galima palyginti jų veiklos 
rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir plėtoti 
tarpusavio mokymosi sistemą. Tinklas taip 
pat siekia suteikti VUT daugiau galimybių 
padėti rengti novatorišką, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

(2) Tinklo tikslas – modernizuoti VUT 
ir didinti jų pajėgumą, veiksmingumą ir 
efektyvumą sukuriant platformą, kurioje 
Europos lygmeniu būtų galima palyginti jų 
veiklos rezultatus, nustatyti gerąją patirtį ir 
plėtoti tarpusavio mokymosi sistemą. 
Tinklas taip pat siekia suteikti VUT 
daugiau galimybių padėti rengti 
novatorišką, į ateitį orientuotą, faktiniais 
duomenimis grindžiamą politiką 
vadovaujantis susijusiomis Sąjungos 
politikos iniciatyvomis;

Or. en

Pakeitimas 24
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tinklas labai svarbus skatinant 
tolesnį valstybių narių bendradarbiavimą 
VUT atsakomybės srityse, taip pat 
prisidedant prie VUT modernizavimo ir 
stiprinimo. Iš Sprendimo Nr. 573/2014/ES 

(3) Tinklas labai svarbus skatinant 
tolesnį valstybių narių bendradarbiavimą 
VUT atsakomybės srityse, taip pat 
prisidedant prie VUT modernizavimo ir 
stiprinimo. Iš Sprendimo Nr. 573/2014/ES 



AM\1198085LT.docx 7/33 PE646.959v02-00

LT

įgyvendinimo vertinimo matyti, kad 
Tinklas padarė teigiamą poveikį, ir tai, ko 
išmokta remiantis įvairia veikla ir patirtimi;

įgyvendinimo vertinimo matyti, kad 
Tinklas padarė teigiamą poveikį, ir tai, ko 
išmokta remiantis įvairia veikla ir patirtimi. 
Įgijęs teisinį teisėtumą, Europos 
valstybinių užimtumo tarnybų tinklas 
padidino savo pajėgumus ir parengė 
naujoviškas įrodymais pagrįstas 
užimtumo politikos įgyvendinimo 
priemones;

__________________ __________________
16 Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas SWD(2019) 1350).

16 Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas SWD(2019) 1350).

Or. pl

Pakeitimas 25
Stefania Zambelli

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) siekiant, kad tinklas veiktų 
veiksmingiau, tuo pat metu reikėtų 
pertvarkyti valstybinius užimtumo 
centrus, visiškai skaitmeninant paslaugas 
ir užtikrinant tinkamą darbuotojų 
mokymą;

Or. it

Pakeitimas 26
Beata Szydło, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant pasinaudoti iki šiol 
pasiektais rezultatais ir toliau stiprinti 
VUT bendradarbiavimą, Tinklo veikimo 
laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2027 m. 

(4) siekiant pasinaudoti iki šiol 
pasiektais rezultatais, taip pat išplėsti, 
sustiprinti ir konsoliduoti VUT 
iniciatyvas, modernizuoti valstybines 
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gruodžio 31 d.; užimtumo tarnybas ir sudaryti joms 
sąlygas veiksmingai ir darniai veikti, 
Tinklo veikimo laikotarpis turėtų būti 
pratęstas iki 2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. pl

Pakeitimas 27
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant pasinaudoti iki šiol 
pasiektais rezultatais ir toliau stiprinti VUT 
bendradarbiavimą, Tinklo veikimo 
laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

(4) siekiant pasinaudoti iki šiol 
pasiektais rezultatais ir toliau stiprinti VUT 
bendradarbiavimą, Tinklas turėtų tapti 
nuolatine struktūra;

Or. en

Pagrindimas

VUT tinklas turėtų tapti nuolatiniu, kol ES nuspręs, kad jo nebereikia. Atnaujinimai ir 
patikslinimai tebėra galimi, tačiau nuolatinė struktūra sudarys sąlygas ilgalaikiam 
strateginiam planavimui.

Pakeitimas 28
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Tinklas turėtų stiprinti savo narių 
bendradarbiavimą ir kurti bendras 
iniciatyvas, skirtas keistis informacija ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais visose 
VUT veiklos srityse, teikti lyginamąsias 
analizes ir konsultacijas, taip pat skatinti 
novatoriškas įdarbinimo iniciatyvas. 
Todėl ypatingą dėmesį reikėtų skirti VUT 
bendradarbiavimui socialinių išmokų 
eksporto srityje. Sukūrus šį Tinklą bus 
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galima atlikti įtraukų, įrodymais pagrįstą 
ir į rezultatus orientuotą visų VUT 
palyginimą, kad būtų galima nustatyti 
geriausios praktikos pavyzdžius jų veiklos 
srityse ir taip prisidėti prie geresnio 
užimtumo tarnybų kūrimo ir jų veiklos 
įgyvendinimo, atsižvelgiant į jų 
konkrečias kompetencijos sritis. Tinklo 
iniciatyvomis turėtų būti didinamas VUT 
veiksmingumas ir veiksmingiau 
naudojamos viešosios lėšos. Tinklas taip 
pat turėtų bendradarbiauti su kitomis 
užimtumo tarnybomis;

Or. nl

Pakeitimas 29
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų 
padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį, į kurio principus įtraukta ir aktyvus 
užimtumo rėmimas. Tai taip pat turėtų 
padėti siekti Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 
aštunto darnaus vystymosi tikslo, nes 
būtų prisidedama prie integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo ir 
deramo darbo visiems;

(5) 2019 m. gruodžio 11 d. 
komunikate dėl Europos žaliojo kurso 
Komisija performulavo savo 
įsipareigojimą iš naujo spręsti klimato 
kaitos sukeltas problemas, nurodydama, 
kad visi Sąjungos veiksmai ir politika 
turėtų padėti siekti Europos žaliojo kurso 
tikslų. Todėl tęsiant Tinklo veiklą turėtų 
būti stiprinami užimtumo veiksmai ir 
politika, kuriais prisidedama prie Europos 
žaliojo kurso įgyvendinimo, padedant 
spartinti perėjimą prie neutralaus 
poveikio klimatui žiedinės ekonomikos ir 
užtikrinant, kad šis perėjimas būtų 
teisingas ir įtraukus visiems, siekiant 
užtikrinti visišką užimtumą ir galimybę 
gauti deramą darbą, už kurį būtų 
mokamas tinkamas atlyginimas, o bet 
kuriuo atveju – apsaugą nuo skurdo, ir 
skatinant aplinkos tvarumą ir darbuotojų 
sveikatą bei saugą. Tinklo veiklos 
tęstinumas taip pat turėtų padėti 
įgyvendinti Europos socialinių teisių 
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ramstį, į kurio principus įtrauktas ir 
aktyvus užimtumo rėmimas, ir turėtų 
padėti siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
nustatytų darnaus vystymosi tikslų, visų 
pirma aštunto vystymosi tikslo;

Or. it

Pakeitimas 30
Stefania Zambelli

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų 
padėti įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramstį, į kurio principus įtraukta ir 
aktyvus užimtumo rėmimas. Tai taip pat 
turėtų padėti siekti Jungtinių Tautų 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. aštunto darnaus vystymosi tikslo, 
nes būtų prisidedama prie integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo ir 
deramo darbo visiems;

(5) tęsiant Tinklo veiklą turėtų būti 
prisidedama prie nacionalinės užimtumo 
politikos įgyvendinimo, integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo ir 
deramo darbo visiems piliečiams;

Or. it

Pakeitimas 31
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų 
padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį, į kurio principus įtraukta ir aktyvus 
užimtumo rėmimas. Tai taip pat turėtų 
padėti siekti Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 
aštunto darnaus vystymosi tikslo, nes būtų 

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų 
padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį, į kurio principus įtrauktas ir 
aktyvus užimtumo rėmimas. Tai taip pat 
turėtų padėti siekti Jungtinių Tautų 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. aštunto darnaus vystymosi tikslo, 



AM\1198085LT.docx 11/33 PE646.959v02-00

LT

prisidedama prie integracinio ir tvaraus 
ekonomikos augimo, užimtumo ir deramo 
darbo visiems;

nes būtų prisidedama prie integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo ir 
deramo darbo visiems, kovojant su darbo 
rinkos nesuderinamumu ir sudarant 
palankesnes sąlygas laisvam darbuotojų 
judėjimui;

Or. en

Pakeitimas 32
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų 
padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį, į kurio principus įtraukta ir aktyvus 
užimtumo rėmimas. Tai taip pat turėtų 
padėti siekti Jungtinių Tautų Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. 
aštunto darnaus vystymosi tikslo, nes būtų 
prisidedama prie integracinio ir tvaraus 
ekonomikos augimo, užimtumo ir deramo 
darbo visiems;

(5) Tinklo veiklos tęstinumas turėtų 
padėti įgyvendinti Europos socialinių teisių 
ramstį, į kurio principus įtrauktas ir 
aktyvus užimtumo rėmimas. Tai taip pat 
turėtų padėti siekti Jungtinių Tautų 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. aštunto darnaus vystymosi tikslo, 
nes būtų prisidedama prie integracinio ir 
tvaraus ekonomikos augimo, užimtumo ir 
deramo darbo visiems, taip pat prie 
socialiniu požiūriu teisingo perėjimo prie 
žaliosios ekonomikos;

Or. en

Pakeitimas 33
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 

(6) Tinklas turėtų ir toliau dar 
glaudžiau bendradarbiauti su atitinkamais 
darbo rinkos suinteresuotaisiais subjektais, 
kad būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 
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užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir 
mokymo srityse siekiant užtikrinti 
nuoseklią politikos sistemą;

užimtumo, socialinės politikos, lyčių 
lygybės, švietimo ir mokymo srityse, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
lygybės įstaigomis, užimtumo, žmogaus 
teisių ir teisingo perėjimo srityse 
dirbančiomis NVO, taip pat socialiniais 
partneriais, siekiant skatinti sinergiją ir 
atitinkamais atvejais užtikrinti nuoseklią 
politikos sistemą;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 
užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir 
mokymo srityse siekiant užtikrinti 
nuoseklią politikos sistemą;

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 
užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir 
mokymo srityse siekiant užtikrinti 
nuoseklią politikos sistemą. Siekiant 
geriau tenkinti darbo ieškančių asmenų 
poreikius, reikėtų stiprinti sistemingesnį ir 
struktūriškesnį VUT ir kitų paslaugų 
teikėjų bendradarbiavimą socialinėje ir 
užimtumo srityse;

Or. en

Pakeitimas 35
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 
užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir 
mokymo srityse siekiant užtikrinti 
nuoseklią politikos sistemą;

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 
užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir 
mokymo srityse, taip pat su socialiniais 
partneriais ir vietos bei regionų valdžios 
institucijomis, siekiant skatinti sinergiją ir 
keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais 
ir užtikrinti nuoseklią politikos sistemą, 
kuri būtų pritaikyta prie darbo rinkos 
poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 36
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos agentūromis 
užimtumo, socialinės politikos, švietimo ir 
mokymo srityse siekiant užtikrinti 
nuoseklią politikos sistemą;

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma su 
privačiomis ir kitomis užimtumo 
tarnybomis, taip pat bendradarbiavimą su 
Sąjungos agentūromis užimtumo, 
socialinės politikos, švietimo ir mokymo 
srityse siekiant užtikrinti nuoseklią 
politikos sistemą;

Or. en

Pakeitimas 37
Stefania Zambelli

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su kitais darbo 
rinkos suinteresuotaisiais subjektais, kad 
būtų skatinama jų sąveika, visų pirma 
bendradarbiaujant su Sąjungos 
agentūromis užimtumo, socialinės 
politikos, švietimo ir mokymo srityse 
siekiant užtikrinti nuoseklią politikos 
sistemą;

(6) Tinklas turėtų ir toliau organizuoti 
bendradarbiavimą ir ryšius su darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, kad būtų 
skatinama jų sąveika, imamasi veiksmų 
paklausai ir pasiūlai suderinti ir 
užtikrinti, kad darbo rinkos būtų kuo 
skaidresnės ir veiksmingiau veiktų;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) VUT vaidmuo užtikrinant 
veiksmingesnes paslaugas darbo 
ieškantiems asmenims ir įmonėms turi 
būti tinkamai remiamas nacionaliniu 
lygmeniu, skiriant pakankamai 
žmogiškųjų išteklių ir finansinės paramos 
darbuotojams mokyti ir IT bei techninei 
įrangai, susijusiai su skaitmeninimo 
teikiamomis galimybėmis ir iššūkiais, 
kintančiais darbo modeliais, įskaitant 
besiformuojančios platformų ekonomikos 
šalis, taip pat su visuomenės ir 
demografiniais pokyčiais;

Or. en

Pakeitimas 39
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Sąjungos finansinė parama 
Tinklui turėtų būti teikiama pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą;

(7) Tinklui turėtų būti teikiama 
Sąjungos finansinė parama;

Or. en

Pakeitimas 40
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Laikotarpiui iki 2027 m. gruodžio 31 d. 
įsteigiamas Sąjungos valstybinių 
užimtumo tarnybų (VUT) tinklas (toliau – 
tinklas).“

„Įsteigiamas Sąjungos valstybinių 
užimtumo tarnybų (VUT) tinklas (toliau – 
tinklas).“ Europos Parlamentas ir Taryba 
persvarsto tinklo įsteigimą atsižvelgdami į 
Komisijos vertinimus, kaip nurodyta 10 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 41
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės siekti Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo ir socialinės politikos 
įgyvendinimo.“ 
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vystymosi tikslų ir remti:“ 

Or. en

Pakeitimas 42
Stefania Zambelli

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės siekti Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų ir remti:“ 

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie nacionalinės 
užimtumo politikos įgyvendinimo, ir 
remti:“

Or. it

Pakeitimas 43
Ádám Kósa

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės siekti Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų ir remti:“ 

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo, ir 
remti:“

Or. hu
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Pakeitimas 44
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės siekti Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų ir remti:“ 

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip skatinant Sąjungos užimtumo 
politikos, Europos socialinių teisių 
ramsčio, Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų įgyvendinimą, taip pat 
greitą, sąžiningą ir įtraukų perėjimą prie 
neutralaus poveikio klimatui žiedinės 
ekonomikos, ir remti:“

Or. it

Pakeitimas 45
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės siekti Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų ir remti:“ 

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės įgyvendinti Europos socialinių 
teisių ramsčio principus, siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, visų pirma 
1-ojo, 4-ojo, 5-ojo, 8-ojo, 10-ojo ir 13-ojo 
darnaus vystymosi tikslų, įgyvendinti 
Europos žaliąjį kursą, ir remti:“

Or. en
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Pakeitimas 46
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės siekti Europos socialinių teisių 
ramsčio ir Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų ir remti:“ 

„Šio sprendimo tikslas – skatinti valstybių 
narių bendradarbiavimą per tinklą 
užimtumo klausimais VUT atsakomybės 
srityje, taip prisidedant prie Sąjungos 
užimtumo politikos įgyvendinimo. Tai taip 
pat padės įgyvendinti atitinkamus Europos 
socialinių teisių ramsčio principus ir 
tikslus, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, ir remti:“

Or. en

Pakeitimas 47
Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) pažeidžiamiausias socialines 
grupes, kurių nedarbo lygis yra didelis, 
ypač vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose 
nedalyvaujantį (toliau – NEET) jaunimą;

„a) visas pažeidžiamiausias socialines 
grupes, kurių nedarbo lygis yra didelis, 
ypač vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose 
nedalyvaujantį (toliau – NEET) jaunimą, 
taip pat neįgaliuosius, ypač moteris ir 
mergaites, patiriančias daugialypę ir 
tarpsektorinę diskriminaciją dėl lyties ir 
negalios;“
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Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnio 1 dalies a punktas 
pakeičiamas taip:

a) pažeidžiamiausias socialines 
grupes, kurių nedarbo lygis yra didelis, 
ypač vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose 
nedalyvaujantį (toliau – NEET) jaunimą;

„a) visas pažeidžiamiausias socialines 
grupes, kurių nedarbo lygis yra didelis, 
ypač vyresnio amžiaus darbuotojus ir 
nedirbantį, nesimokantį ir mokymuose 
nedalyvaujantį (toliau – NEET) jaunimą, 
taip pat neįgaliuosius;

Or. en

Pakeitimas 49
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Į 3 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„aa) Europos socialinių teisių ramsčio, 
naujojo Europos žaliojo kurso ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
(JT DVT) įgyvendinimą;“;

Or. en
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Pakeitimas 50
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnio 1 dalies b punktas 
pakeičiamas taip:

b) deramą ir tvarų darbą; b) deramą ir tvarų darbą, kuriuo 
užtikrinama visapusiška pagarba asmenų 
ekonominėms ir socialinėms teisėms, 
visapusiška aplinkos apsauga, taip pat 
sveikata ir sauga darbo vietoje;

Or. it

Pakeitimas 51
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2b) 3 straipsnio 1 dalies c punktas 
pakeičiamas taip:

c) ES darbo rinkų veikimo gerinimą; „c) darbo rinkų veikimo gerinimą ir 
didesnį įtraukumą;“;

Or. en

Pakeitimas 52
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies d punktas



AM\1198085LT.docx 21/33 PE646.959v02-00

LT

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2a) 3 straipsnio 1 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

d) įgūdžių trūkumų nustatymą ir 
informacijos apie jų mastą ir vietą teikimą, 
taip pat darbo ieškančių asmenų įgūdžių ir 
darbdavių poreikių atitikties gerinimą;

„d) įgūdžių trūkumų nustatymą ir 
informacijos apie jų mastą ir vietą teikimą, 
taip pat darbo ieškančių asmenų įgūdžių ir 
darbdavių poreikių atitikties gerinimą 
vykdant į darbdavius orientuotą profesinį 
mokymą;“

Or. en

Pakeitimas 53
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2c) 3 straipsnio 1 dalies f punktas 
pakeičiamas taip:

f) savanoriško geografinio ir 
profesinio judumo didinimą laikantis 
teisingumo principo siekiant patenkinti 
konkrečius darbo rinkos poreikius;

„f) savanoriško geografinio ir 
profesinio judumo didinimą individualiu 
lygmeniu siekiant patenkinti deramo darbo 
poreikius;“

Or. en

Pakeitimas 54
Jeroen Lenaers

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) 4 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis 
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punktas:
„(-a) skatina VUT bendradarbiavimą ir 
keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais 
socialinių išmokų eksporto srityje;“

Or. nl

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(2b) 4 straipsnio 1 dalies a punkto i 
papunktis pakeičiamas taip:

i) indėlis į visų amžiaus grupių ir 
pažeidžiamų grupių nedarbo lygio 
mažinimą;

„i) indėlis į visų amžiaus ir lyties 
grupių ir visų pažeidžiamų grupių nedarbo 
lygio mažinimą;

Or. en

Pakeitimas 56
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies a punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) 4 straipsnio 1 dalies a punkte 
įterpiamas šis papunktis:
„iiia) profesinis orientavimas ir 
mokymas, ypač žaliųjų darbo vietų ir 
teisingo perėjimo srityse;“

Or. en
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Pakeitimas 57
Daniela Rondinelli, Chiara Gemma

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo 
politika, Europos socialinių teisių ramsčiu 
ir darnaus vystymosi tikslais;

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
sudarydamas palankesnes sąlygas siekti 
Sąjungos visiško užimtumo ir socialinės 
pažangos tikslų, užimtumo politikos 
suderinamumo su šiais tikslais, Europos 
socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo, 
darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo ir 
spartaus, teisingo ir įtraukaus perėjimo 
prie neutralaus poveikio klimatui žiedinės 
ekonomikos įgyvendinimo;

Or. it

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo 
politika, Europos socialinių teisių ramsčiu 
ir darnaus vystymosi tikslais;“

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose Sąjungos užimtumo 
politikoje nustatytose srityse, atsižvelgiant 
į Europos socialinių teisių ramstį, darnaus 
vystymosi tikslus, Europos žaliąjį kursą, 
skaitmeninimo teikiamas galimybes ir 
iššūkius, kintančius darbo modelius, 
įskaitant besiformuojančios platformų 
ekonomikos šalis, taip pat visuomenės ir 
demografinius pokyčius;

Or. en
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Pakeitimas 59
Anne Sander

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo politika, 
Europos socialinių teisių ramsčiu ir 
darnaus vystymosi tikslais;

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo politika, 
Europos socialinių teisių ramsčiu ir 
darnaus vystymosi tikslais ir atsižvelgiant į 
iššūkius, kuriuos lemia technologinė ir 
demografinė raida, taip pat darbo rinkos 
ir reikiamos kompetencijos raida;

Or. fr

Pakeitimas 60
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo 
politika, Europos socialinių teisių ramsčiu 
ir darnaus vystymosi tikslais;

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, atsižvelgiant 
į Sąjungos užimtumo politiką, Europos 
socialinių teisių ramstį ir darnaus 
vystymosi tikslus, JT DVT ir uždavinius, 
susijusius su technologine plėtra, 
kintančiu darbo pasauliu, žaliosiomis 
darbo vietomis, nedarbo prevencija ir 
geresne darbo ieškančių asmenų 
įtrauktimi ir tiksline parama;

Or. en
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Pakeitimas 61
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo 
politika, Europos socialinių teisių ramsčiu 
ir darnaus vystymosi tikslais;

c) prisideda prie VUT 
modernizavimo, racionalizavimo ir 
stiprinimo svarbiose srityse, atsižvelgiant į 
Sąjungos ir valstybių narių užimtumo 
politiką, Europos socialinių teisių ramstį ir 
darnaus vystymosi tikslus, taip pat 
iššūkius ir galimybes, susijusius su 
skaitmeninimu, globalizacija ir kintančiu 
darbo pasauliu;

Or. en

Pakeitimas 62
Stefania Zambelli

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis Sąjungos užimtumo 
politika, Europos socialinių teisių ramsčiu 
ir darnaus vystymosi tikslais;

c) prisideda prie VUT modernizavimo 
ir stiprinimo svarbiose srityse, 
vadovaujantis nacionaline užimtumo 
politika;

Or. it

Pakeitimas 63
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
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Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(3a) 4 straipsnio 1 dalies g punktas 
pakeičiamas taip:

g) skatina geriausią praktiką, susijusią 
su NEET nustatymu ir iniciatyvų, kuriomis 
užtikrinama, kad šis jaunimas įgytų 
įgūdžių, kurie yra būtini siekiant patekti į 
darbo rinką ir joje likti, plėtojimu, ir jais 
dalijasi.

„g) skatina geriausią praktiką, susijusią 
su ilgalaikių bedarbių ir neįgalių 
darbuotojų integracija į darbo rinką, taip 
pat su NEET nustatymu ir parama jam, 
taip pat iniciatyvų, kuriomis užtikrinama, 
kad šis jaunimas įgytų įgūdžių, kurie yra 
būtini siekiant patekti į darbo rinką, joje 
likti ir tobulėti, plėtojimu, ir ja dalijasi.“

Or. en

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
4 straipsnio 1 dalies g punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(3a) 4 straipsnio 1 dalies g punktas 
pakeičiamas taip:

g) skatina geriausią praktiką, 
susijusią su NEET nustatymu ir 
iniciatyvų, kuriomis užtikrinama, kad šis 
jaunimas įgytų įgūdžių, kurie yra būtini 
siekiant patekti į darbo rinką ir joje likti, 
plėtojimu, ir jais dalijasi.

„g) nustato pažeidžiamas darbo rinkos 
grupes, pavyzdžiui, ilgalaikius bedarbius, 
neįgalius darbuotojus ir NEET jaunimą, 
skatina jų integracijos į darbo rinką 
geriausią praktiką, įskaitant iniciatyvas, 
kuriomis prireikus siekiama įgyti įgūdžių, 
ir ja dalijasi.“

Or. en

Pakeitimas 65
Stefania Zambelli
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, 
prireikus, užimtumo, socialinės politikos 
ir švietimo bei mokymo srityse veikiančias 
ES agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir 
vietos valdžios institucijas, įtraukdamas 
juos į atitinkamą savo veiklą bei 
susitikimus ir keisdamasis su jais 
informacija bei duomenimis.

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo, švietimo ir mokymo 
paslaugų teikėjus, socialinius partnerius, 
bedarbiams atstovaujančias organizacijas, 
regionines ir vietos valdžios institucijas, 
įtraukdamas juos į atitinkamą savo veiklą 
bei susitikimus ir keisdamasis su jais 
informacija bei duomenimis.

Or. it

Pakeitimas 66
Mounir Satouri, Katrin Langensiepen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, 
prireikus, užimtumo, socialinės politikos ir 
švietimo bei mokymo srityse veikiančias 
ES agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
atitinkamas trečiųjų šalių, kurios nėra 
EEE narės, valstybines užimtumo 
tarnybas, kitus užimtumo paslaugų teikėjus 
ir socialinius partnerius ir, prireikus, 
užimtumo, socialinės politikos, lyčių 
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atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir vietos 
valdžios institucijas, įtraukdamas juos į 
atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir 
keisdamasis su jais informacija bei 
duomenimis.“

lygybės ir švietimo bei mokymo srityse 
veikiančias ES agentūras, bedarbiams ar 
pažeidžiamoms grupėms atstovaujančias 
organizacijas, lygybės įstaigas, užimtumo, 
žmogaus teisių ir teisingo perėjimo srityse 
dirbančias NVO, regionines ir vietos 
valdžios institucijas, įtraukdamas juos į 
atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir 
keisdamasis su jais informacija bei 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Plačiai pranešama apie diskriminaciją užimtumo paslaugų teikimo srityje, todėl 
bendradarbiavimas su lygybės įstaigomis ir (arba) nepriklausomomis žmogaus teisių 
organizacijomis padėtų tinkamai informuoti atsakingus asmenis ir užtikrinti 
nediskriminavimą.

Pakeitimas 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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, 
prireikus, užimtumo, socialinės politikos ir 
švietimo bei mokymo srityse veikiančias 
ES agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir vietos 
valdžios institucijas, įtraukdamas juos į 
atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir 

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir 
socialinius partnerius, prireikus, 
atitinkamas ES ir (arba) EEE 
nepriklausančių šalių valstybines 
užimtumo tarnybas, užimtumo, socialinės 
politikos ir švietimo bei mokymo srityse 
veikiančias ES agentūras, bedarbiams ar 
pažeidžiamoms grupėms atstovaujančias 
organizacijas, užimtumo srityje dirbančias 
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keisdamasis su jais informacija bei 
duomenimis.

NVO, regionines ir vietos valdžios 
institucijas, įtraukdamas juos į atitinkamą 
savo veiklą bei susitikimus ir keisdamasis 
su jais informacija bei duomenimis.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, 
prireikus, užimtumo, socialinės politikos ir 
švietimo bei mokymo srityse veikiančias 
ES agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir vietos 
valdžios institucijas, įtraukdamas juos į 
atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir 
keisdamasis su jais informacija bei 
duomenimis.

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo ir socialinių paslaugų 
teikėjus ir, prireikus, užimtumo, socialinės 
politikos ir švietimo bei mokymo srityse 
veikiančias ES agentūras, socialinius 
partnerius, bedarbiams ar pažeidžiamoms 
grupėms atstovaujančias organizacijas, 
profesinio mokymo organizacijas, 
užimtumo srityje dirbančias NVO, 
regionines ir vietos valdžios institucijas, 
įtraukdamas juos į atitinkamą savo veiklą 
bei susitikimus ir keisdamasis su jais 
informacija bei duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 69
Sara Skyttedal

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
5 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, 
prireikus, užimtumo, socialinės politikos ir 
švietimo bei mokymo srityse veikiančias 
ES agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir 
vietos valdžios institucijas, įtraukdamas 
juos į atitinkamą savo veiklą bei 
susitikimus ir keisdamasis su jais 
informacija bei duomenimis.

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma 
su privačiais ir kitais užimtumo paslaugų 
teikėjais ir, prireikus, užimtumo, socialinės 
politikos ir švietimo bei mokymo srityse 
veikiančiomis ES agentūromis, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančiomis organizacijomis, 
užimtumo srityje dirbančiomis NVO, 
regionines ir vietos valdžios institucijomis, 
įtraukdamas juos į atitinkamą savo veiklą 
bei susitikimus ir keisdamasis su jais 
informacija bei duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 70
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis 5 straipsnis

Bendradarbiavimas Bendradarbiavimas

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir, 
prireikus, užimtumo, socialinės politikos ir 
švietimo bei mokymo srityse veikiančias 
ES agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir vietos 
valdžios institucijas, įtraukdamas juos į 

Tinklas plėtoja bendradarbiavimą su 
atitinkamais darbo rinkos 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
kitus užimtumo paslaugų teikėjus ir 
užimtumo, socialinės politikos ir švietimo 
bei mokymo srityse veikiančias ES 
agentūras, socialinius partnerius, 
bedarbiams ar pažeidžiamoms grupėms 
atstovaujančias organizacijas, užimtumo 
srityje dirbančias NVO, regionines ir vietos 
valdžios institucijas, įtraukdamas juos į 
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atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir 
keisdamasis su jais informacija bei 
duomenimis.

atitinkamą savo veiklą bei susitikimus ir 
keisdamasis su jais informacija bei 
duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 71
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

Finansinė parama Finansinė parama

Šio sprendimo įgyvendinimo bendrieji 
ištekliai skiriami atitinkamai pagal būsimą 
2021–2027 m. daugiametę finansinę 
programą, kurios metinius asignavimus 
tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, 
neviršydami finansinės programos ribų.

Šio sprendimo įgyvendinimo bendrieji 
ištekliai skiriami atitinkamai; metinius 
asignavimus tvirtina Europos Parlamentas 
ir Taryba, neviršydami finansinės 
programos ribų.

Or. en

Pakeitimas 72
Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

Finansinė parama Finansinė parama

Šio sprendimo įgyvendinimo bendrieji 
ištekliai skiriami atitinkamai pagal būsimą 
2021–2027 m. daugiametę finansinę 
programą, kurios metinius asignavimus 

Šio sprendimo įgyvendinimo būtinieji 
ištekliai skiriami pagal būsimą 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą, 
kurios metinius asignavimus tvirtina 
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tvirtina Europos Parlamentas ir Taryba, 
neviršydami finansinės programos ribų.

Europos Parlamentas ir Taryba.

Or. en

Pakeitimas 73
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
iki 2027 m. gruodžio 31 d.

8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus suteikiami Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 74
Mounir Satouri

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis 10 straipsnis

Peržiūra Peržiūra

Ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo mėn. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui šio 
sprendimo vertinimą.

Praėjus septyneriems metams nuo šio 
sprendimo įsigaliojimo ir vėliau kas 
septynerius metus Komisija pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonominių ir socialinių reikalų komitetui 
bei Regionų komitetui šio sprendimo 
vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 75
Atidzhe Alieva-Veli, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Sprendimas Nr. 573/2014/ES
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis 10 straipsnis

Peržiūra Peržiūra

Ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo mėn. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui šio 
sprendimo vertinimą.

Ne vėliau kaip 2026 m. rugsėjo mėn. 
Komisija pateikia Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonominių ir socialinių 
reikalų komitetui bei Regionų komitetui šio 
sprendimo vertinimą. Vertinime, be kita 
ko, nustatoma, kokiu mastu tinklas 
prisidėjo siekiant 3 straipsnyje nustatytų 
tikslų ir ar jis buvo naudingas visų 
kategorijų žmonėms, įskaitant 
nepalankioje padėtyje atsidūrusius 
asmenis.

Or. en


